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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ   
 

         บรษิัท สหยูเนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) ตัง้อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหำนคร ได้จดัตัง้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท ต่อมำได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น       
90 ลำ้นบำท และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518  หลงัจำกนัน้มกีำรเพิม่
ทุนหลำยครัง้ จนกระทัง่ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนที่จ ำหน่ำยและช ำระแล้ว 3,000 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 300 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เริม่แรกของกำรประกอบธุรกิจเป็นกำรด ำเนินกิจกำรลงทุนและ
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สิง่ทอ อุปกรณ์ตดัเยบ็ พลำสติก และมกีำรขยำยธุรกจิหลำยแขนงในเวลำต่อมำ ปัจจุบนัแบ่งกลุ่ม
ธุรกจิออกเป็น ธุรกจิสิง่ทอ พลำสตกิ ยำง โลหะ พลงังำน กำรคำ้ โรงแรม และธุรกจิอื่นๆ ในประเทศจนี เช่น พลงังำน 
เคม ีเป็นตน้ เมื่อเวลำผ่ำนไป สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิเปลีย่นแปลง กำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ เมื่อ
ปี 2550 บริษัทฯ มกีำรปรบัโครงสร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ โดยเปลี่ยนเป็นให้บริษัทในกลุ่มที่เป็นผู้ผลิต
สนิค้ำ เป็นผู้จ ำหน่ำยสนิค้ำเองโดยตรง ตำมประเภทผลติภณัฑ์ต่ำงๆ โดยไม่ต้องจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทฯ ซึ่งท ำหน้ำที่
กำรตลำดใหเ้หมอืนในอดตี เพื่อควำมรวดเรว็ คล่องตวั และแข่งขนัไดใ้นอุตสำหกรรม ท ำใหปั้จจุบนับรษิทัฯ มนีโยบำย
เป็นบรษิทัลงทุน และกำรคำ้ ใหค้ ำแนะน ำและบรกิำรดำ้นกำรจดักำรและบรหิำรกำรเงนิ และจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัใน
กลุ่มบำงประเภท ปี 2558 และปี 2560 บรษิัทเริม่ลงทุนในธุรกจิใหม่ คอื โรงพยำบำล ปัจจุบนัอยู่ในช่วงระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง ทัง้นี้ กลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น บรษิัทย่อย 25 บรษิัท บรษิัทร่วมค้ำ 7 บริษัท บรษิัทร่วม 28 บริษัท ดงัมี
รำยละเอยีดต่ำงๆ ปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14 
 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ (VISION) พนัธกิจ (MISSION) 
เป้าหมาย (GOAL) และกลยทุธ ์(STRATEGY)  ดงัน้ี 
 

 วิสยัทศัน์ (VISION) 
 บรษิัทลงทุนชัน้น ำที่ได้รบัควำมเชื่อถือ ที่ลงทุนในธุรกจิหลำกหลำย และบริหำรจดักำรกำรลงทุนให้บรษิัท
เจรญิเตบิโต และมคีวำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยนื โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 
 

 พนัธกิจ (MISSION) 
 * พฒันำธุรกจิทีม่อียู่ ใหเ้ตบิโต แขง็แกร่ง 
 * ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุ่มมคีวำมช ำนำญ หรอืมอีงคค์วำมรู้ 
 * จดักำรกำรลงทุนทีม่อียู่ และสรรหำกำรลงทุนใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภำพระยะยำวและมผีลตอบแทนกำรลงทุนทีด่ ี
 * เสรมิสรำ้งผูบ้รหิำรรุ่นใหม่ๆ ทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และมคีวำมเป็นผูน้ ำ สำมำรถเขำ้กบัวฒันธรรมองคก์ร 
ทีย่ดึหลกั คุณธรรม คุณภำพ คุณประโยชน์ 
 * สง่เสรมิและใหโ้อกำสบุคลำกร ไดม้กีำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
 * ปลกูฝังค่ำนิยมองคก์รทีด่อีย่ำงสบืเนื่อง 
 * ก ำกบัดูแลกจิกำรให้มกีำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมมำตรฐำนสำกล 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพิม่มลูค่ำ และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม ต่อบรษิทัฯ ผูเ้กีย่วขอ้ง และผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
ไดแ้ก่ พนกังำน ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุน ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ คู่แขง่ ชุมชน สงัคม และประเทศชำติ 
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 เป้าหมาย (GOAL) 
 บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ ให้กำรลงทุนในธุรกจิต่ำงๆ มรีะบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี มคีวำม
เจรญิเตบิโต มุ่งมัน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย ภำยใตค้่ำนิยม คุณธรรม คุณภำพ คุณประโยชน์ 
 

 กลยทุธ ์(STRATEGY) 
 ลงทุนในธุรกจิทีม่ผีลตอบแทนเหมำะสม โดยค ำนึงถงึควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ปรบักลยุทธใ์ห้
สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเปลีย่นแปลงในอนำคต  
 
 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 ในปี 2562 และในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้ง หรอืลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ
อย่ำงมนียัส ำคญั มเีพยีงกำรลงทุนเพิม่ ตำมทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  
 นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ มชีื่อ 
สถำนที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศพัท์ โทรสำร จ ำนวน และชนิดของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ       
นิตบิุคคลนัน้ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก หมำยเลขเอกสำรแนบ 5.1.2 
 
 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่ม ซึ่งแบ่งตำมประเภทกลุ่มธุรกจิต่ำงๆ โดยมขีอ้มูลสดัส่วนกำรถือหุ้น 
กำรลงทุน และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นเอกสำรแนบ หมำยเลข 5.1.1 
   
 1.4  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 บรษิัทฯ ในกลุ่ม แบ่งเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมค้ำ บรษิัทร่วม ซึ่งแบ่งกำรด ำเนินธุรกจิตำมสำยผลติภณัฑ ์
หรือประเภทธุรกิจ ซึ่งในบำงบริษัทอำจมีผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในรูปของนิติบุคคล รำยกำรธุรกิจระหว่ำงกันเป็นไป
ตำมปกตธิุรกจิทำงกำรคำ้ทัว่ไป ซึง่ไม่มกีำรแขง่ขนักนั ตลอดจนไม่มลีกัษณะกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรต่ำงๆ 
ของทุกนิตบิุคคลด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์รนัน้ๆ เป็นหลกั ทัง้นี้  รำยละเอยีดของรำยกำรระหว่ำงกนัปี 
2562 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ที ่12 เรื่องรำยกำรระหว่ำงกนั และเอกสำรแนบหมำยเลข 5.8 แลว้ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
           

            บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดำ้นกำรลงทุนเป็นหลกั และจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัในกลุ่มบำงผลติภณัฑ ์เช่น เทป
กำว บรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิสิง่ทอ พลำสตกิ ยำง โลหะ คอมพวิเตอร ์โรงแรม นอกจำกนี้มกีำร
ลงทุนในธุรกจิพลงังำนทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ ลงทุนในธุรกจิเคม ีโรงงำนพรมรถยนต์ อสงัหำรมิทรพัย์ และ
อื่นๆ ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ทัง้นี้ในปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งกำรถือหุ้น กำร
จดักำร หรอืกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมนีัยส ำคัญ  โดยขอ้มูลดงักล่ำวปรำกฏตำมรำยละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำร
จดักำร” 
 ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัฯ เริม่มกีำรลงทุนเพิม่ในธุรกจิใหม่ คอื ธุรกจิโรงพยำบำล ซึง่เป็นโครงกำรร่วมทุน โดย
มเีงนิลงทุนโครงกำรรวม 1,800 ลำ้นบำท มทีุนจดทะเบยีน 847.25 ลำ้นบำท สดัสว่นกำรลงทุนของบรษิทัรอ้ยละ 47.21 
รำยละเอยีดปรำกฏตำมขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
 ในปี 2560 บรษิัทฯ ลงทุนซื้อหุน้ในธุรกจิบรกิำรดำ้นสุขภำพ ซึ่งมเีงนิลงทุนโครงกำรรวม 4,000 ล้ำนบำท 
โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,600 ลำ้นบำท สดัส่วนกำรลงทุนของบรษิทัฯรอ้ยละ 25 หรอื 400 ลำ้นบำท ซึง่บรษิทัฯไดช้ ำระ
เงนิลงทุนแลว้จ ำนวน 237.5 ลำ้นบำท และในปี 2562 บรษิทัฯ ลงทุนทำงตรงเพิม่เตมิในบรษิทัดงักล่ำว คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 5 หรอืเป็นมูลค่ำ 47.5 ลำ้นบำท ท ำใหปั้จจุบนั บรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรลงทุนในบรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ำกดั 
(มหำชน) (KPNHC) ซึง่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 30 ของทุน
จดทะเบยีน รำยละเอยีดปรำกฏตำมขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์แลว้ 
 นโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในกลุ่ม คอื ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมำ มกีำรก ำหนดใหบ้รษิัทใน
กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัผลติสนิคำ้เป็นผูด้ ำเนินกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เอง ยกเวน้ บำงผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ เป็นคู่สญัญำกบัลูกคำ้ 
ทัง้นี้เพื่อปรบักลยุทธก์ำรแขง่ขนัใหม้คีวำมคล่องตวัและทนัเหตุกำรณ์ อนึ่ง ขอ้มูลกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย บรษิัทร่วมค้ำและบรษิัทร่วม ที่ด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบนั และสดัส่วนกำรถือหุ้น ปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบ           
งบกำรเงนิ ปี 2562  ขอ้ 2 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 14    
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งรำยได ้ตำมสำยผลติภณัฑ ์ซึง่มมีำกกว่ำ 1 กลุ่ม ไดแ้สดงขอ้มูลของรำยไดท้ี่
ได้จำกแต่ละกลุ่มธุรกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบหมำยเลข 5.1 และสำมำรถดูข้อมูล                
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแต่ละสว่นงำนในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 29 เรื่องสว่นงำนด ำเนินงำน 
 

การประกอบธรุกิจ แบ่งตำมสำยผลติภณัฑ ์หรอืกลุ่มธุรกจิหลกั เป็นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลติและกำรบรกิำร 

และกลุ่มกำรลงทุน และอื่นๆ  
 

ก.  กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตและการบริการ 
 
 

1. ธรุกิจส่ิงทอ และผลิตภณัฑเ์สื้อผา้ส าเรจ็รปู 
 
 

1.1  บริษทัหลกัประเภทธรุกิจส่ิงทอ 
 

1.1.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

 ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั คอื ผำ้ทอ ซึง่ผลติตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยมทีัง้ผำ้ฝ้ำย 100% ผำ้ฝ้ำยผสม

โพลเีอสเตอร ์และ/หรอืใยสงัเครำะห์อื่นๆ ที่มคีุณลกัษณะเฉพำะส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในกำรผลติผ้ำส ำหรบัชุด

ท ำงำนทัว่ไป และผำ้ทีใ่ชใ้นอุตสำหกรรมอื่น  

 บรษิทัฯ ไม่มปัีจจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำสหรอืขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกจิ 
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1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
1.1.2.1   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์

 

 กลยุทธก์ารแข่งขนั  ไดแ้ก่ “กำรรกัษำลูกคำ้ปัจจุบนัและเพิม่ปรมิำณกำรขำยกบัลูกคำ้กลุ่มนี้ รวมถงึกำรเพิม่
ขีดควำมสำมำรถกำรขำยและกำรตลำดเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำ โดยยังคงมุ่ง ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ             
ทัง้ทำงดำ้นคุณภำพ ปรมิำณ และก ำหนดระยะเวลำสง่มอบสนิคำ้ตำมก ำหนด” 

 ลกัษณะลูกค้า ไดแ้ก่ บรษิทัหรอืโรงงำนอุตสำหกรรมทีน่ ำผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชเ้ป็นวตัถุดบิเพื่อผลติต่อ 
 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ได้แก่ บรษิทัหรอืโรงงำนอุตสำหกรรมทัง้ในและต่ำงประเทศที่สนิคำ้มตีรำสนิค้ำหรอื
เครื่องหมำยกำรคำ้ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในระดบันำนำประเทศ 
 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำโดยตรงให้กบัลูกค้ำทัง้ในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ โดยมสีดัส่วนมูลค่ำกำรขำยในประเทศ และต่ำงประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 13 และ 87 ตำมล ำดบั โดยมกีำร
สง่ออกสนิคำ้ใหแ้ก่ประเทศในกลุ่มประชำคมยุโรป และญีปุ่่ น 
 บรษิทัไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30% ของรำยไดร้วม 
 

1.1.2.2   ภาวะการแข่งขนั 
 

 จ านวนคู่แข่ง ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ มปีระมำณ 14 รำย 
 

 ขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทยีบกบัคู่แข่ง อยู่ในระดบัปำนกลำง บรษิัทมกี ำลงักำรผลติที่เหมำะสมกบัควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ในปัจจุบนั 
 

สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิัทยงัเป็นที่น่ำเชื่อถือของลูกค้ำ ในเรื่องคุณภำพ และกำร   
สง่มอบ อย่ำงไรกต็ำม เพื่อเสรมิสรำ้งใหบ้รษิทัฯ สำมำรถยนืหยดัอยู่ไดอ้ย่ำงยัง่ยนื บรษิทัฯจะตอ้งมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัตวัตำม
สภำวะเศรษฐกจิและกำรแขง่ขนั ดว้ยกำรด ำเนินกำรดงันี้ 

 บรหิำรจดักำรเพื่อลดตน้ทุน ทัง้วตัถุดบิ ตน้ทุนกำรผลติ และตน้ทุนในกำรขำยและบรหิำร 
 พฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมพรอ้ม และควำมสำมำรถในกำรปรบัเปลีย่นตำมสถำนกำรณ์ 
 พฒันำระดบัคุณภำพและประสทิธภิำพกำรผลติใหส้งูขึน้ 
 บรหิำรจดักำร ควบคุมกำรผลติเพื่อสง่มอบใหต้รงเวลำ และ Lead time ในกำรสง่มอบสัน้ลง 
 เสรมิสรำ้งสมัพนัธภำพทีด่ ีและต่อเนื่องกบัคู่คำ้ 

 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม ของกลุ่มเสน้ใยสิง่ทอผำ้ผนื ในปี 2563 คำดว่ำจะยงัคงชะลอตวัทีเ่ป็นผลมำจำก 
กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิและกำรเงนิโลก กำรชะลอตวัของเศรษฐกจิจนี ประเดน็สงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรฐัและจนี 
ซึง่ตอ้งตดิตำมปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อลกูคำ้และกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัอย่ำงใกลช้ดิ  
 

สภาพการแข่งขนัในอนาคต  รำคำขำยยงัเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรตดัสนิใจซือ้ของลูกคำ้ ถงึแมว้่ำ สนิคำ้ของ
บรษิทัฯ จะมคีวำมไดเ้ปรยีบในเรื่องคุณภำพ และกำรส่งมอบทีต่รงเวลำ แต่จะเสยีเปรยีบคู่แข่งจำกประเทศทีไ่ดร้บัสทิธิ
พเิศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรทัว่ไป (GSP) และประเทศทีม่คี่ำแรงงำนต ่ำ และเป็นผูผ้ลติวตัถุดบิหลกัเอง เช่น ฝ้ำย 
ฯลฯ ดงันัน้ ยงัคงมสีภำพกำรแขง่ขนัสงูในอนำคต ซึง่บรษิทัฯจะตอ้งปรบัตวัตำมสถำนกำรณ์ทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 
 

1.1.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
1.1.3.1   การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 

 

 บรษิทัมโีรงงำนผลติสนิคำ้ จ ำนวน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่205 หมู่ 4 ถนนสขุมุวทิ (กม.39.5) ต ำบลบำงปใูหม่ 
อ ำเภอเมอืงสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
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ก าลงัการผลิต 
1.  ปัน่ด้าย 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ก าลงัการผลิต (พนัปอนด)์ 14,400 14,400 14,400 

ผลิตจริง          (พนัปอนด)์ 9,242 13,062 13,433 

2.  ทอผา้ 
 

 
ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

ก าลงัการผลิต (พนัเมตร) 20,400 20,400 20,400 

ผลิตจริง          (พนัเมตร) 12,705 17,179 16,606 
 

นโยบายการผลิตท่ีส าคญั 
 

 บรษิทัมุ่งเน้นผลติสนิคำ้สิง่ทอประเภท Workwear ทีเ่หมำะสมกบัขดีควำมสำมำรถของกระบวนกำรผลติ ตำม
ค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ 
 

การจดัหาวตัถดิุบ 
 

 วตัถดิุบหลกัทีใ่ชใ้นกำรผลติ ไดแ้ก่ ฝ้ำย ตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 100% ส่วนเสน้ใยสงัเครำะหส์ำมำรถหำ
ซือ้ไดจ้ำกผูผ้ลติภำยในประเทศเป็นหลกั และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเลก็น้อย 
 

 สภาพปัญหาวตัถดิุบ  
 

 กำรจดัหำวตัถุดบิ อำจมขีอ้จ ำกดับำงประกำร  
 -   กำรจดัหำวตัถุดบิหลกัประเภทฝ้ำย ซึง่เป็นผลผลติทำงกำรเกษตรขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ต้องน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศ มคีวำมผนัผวนดำ้นปรมิำณตำมฤดกูำลในแต่ละปี รวมถงึสภำวะรำคำในตลำดโลก และอตัรำแลกเปลีย่น 
 -   กำรจดัหำเสน้ใยสงัเครำะห ์บำงครัง้ตอ้งเปลีย่นซพัพลำยเออรร์ำยใหม่ เนื่องจำกซพัพลำยเออรร์ำยเดมิหยุด
ด ำเนินงำนหรอืเปลี่ยนสำยกำรผลติ มผีูผ้ลติน้อยรำย เนื่องจำกผลติสนิคำ้ทีม่คีุณสมบตัแิตกต่ำงกนั ส่งผลใหร้ำคำผนั
แปรไปตำมชนิดของผลติภณัฑแ์ละกลไกของตลำด 
 

       จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ  ในปี 2562 ไดส้ัง่ซือ้วตัถุดบิจำกผูจ้ ำหน่ำย รวม 5 รำย 
  

      สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบ  ในประเทศต่อต่ำงประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 33 : 67 
 

     การพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่าย  ไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30% ของยอดซือ้รวม   
 

1.1.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูล หรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้  พ.ศ. 2548 
ผลกำรปฏบิตัิงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ไม่มขีอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องร้องเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 
 

1.1.4  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   ไม่ม ี
 

1.2  บริษทัหลกัประเภทผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ส าเรจ็รปู 
 

1.2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

      บรษิทัประกอบธุรกจิดำ้นกำรผลติ กำรจดัจ ำหน่ำย ผลติภณัฑเ์สือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู โดยไดด้ ำเนินกำรผลติสนิคำ้
เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 2 กลุ่มหลกั คอื 
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1. สนิคำ้ประเภทชุดท ำงำน ประกอบดว้ย ชุดท ำงำนโดยทัว่ไป ชุดท ำงำนตำมวชิำชพี และชุดท ำงำน

แบบพเิศษ ทีใ่ชผ้ำ้กนัไฟ กนัน ้ำ กนัน ้ำมนั ชุดท ำงำนแบบพเิศษทีต่อ้งผ่ำนกรรมวธิกีำรผลติเพื่อกนัยบั  

2. สินค้ำประเภทแฟชัน่ ประกอบด้วย เสื้อเชิ้ตท ำจำกผ้ำทอ เสื้อโปโลท ำจำกผ้ำยืด เสื้อผ้ำขำยตำม 

Catalog  

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาส หรอืข้อจ ากดัการประกอบธรุกิจ  
 

1) สภำวะเศรษฐกจิของประเทศผูซ้ือ้ เน่ืองจำกรำยไดบ้ำงสว่นของบรษิทัฯมำจำกกำรส่งออก จงึต้องผนั
แปรตำมสภำวะเศรษฐกจิของประเทศผูซ้ือ้ ซึง่ปัจจุบนัยงัคงชะลอตวั โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มประชำคมยุโรป  

2) กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรซือ้ของลกูคำ้ ลกูคำ้ทุกรำยจะก ำหนด Lead Time ในกำรสัง่ซือ้ถงึกำร
สง่มอบน้อยลง และสัง่ซือ้สนิคำ้ตำมจ ำนวนทีต่อ้งกำรไม่มกีำรสตอ็กสนิคำ้ นอกจำกนัน้ ลกูคำ้ยงัมกีำรปรบัเปลีย่นรูปแบบ
สนิคำ้ใหม่ตลอดเวลำเพื่อกระตุน้ควำมตอ้งกำรในกำรบรโิภค ดงันัน้ สง่ผลกระทบท ำใหป้รมิำณกำรขำยต่อครัง้ลดลง 

3) ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ยงัเป็นปัญหำต่อเนื่องถงึแมว้่ำค่ำแรงในประเทศไทยจะสงูกว่ำประเทศ
คู่แข่ง แต่กย็งัประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทุกระดบัโดยเฉพำะแรงงำนทีม่ทีกัษะฝีมอืสงู ถึงแม้ว่ำจะมแีรงงำน
ต่ำงชำตเิขำ้มำทดแทน แต่แรงงำนต่ำงชำตจิะเปลีย่นงำนตลอดเวลำ ท ำใหม้ผีลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรผลติ 

 

1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
1.2.2.1  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 

กลยุทธก์ารแข่งขนั บรษิทัฯ มุ่งผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพสงู หรอืสนิคำ้ทีม่นีวตักรรม เพื่อเป็นกำรเลีย่ง
กำรแขง่ขนั กบัประเทศเพื่อนบำ้นทีม่คี่ำแรงถูกกว่ำ โดยเน้นผลติสนิคำ้ทีม่ีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อตอบสนอง
ควำมพงึพอใจของลกูคำ้และสรำ้งควำมแตกต่ำงในผลติภณัฑ ์โดยมตีน้ทุนต ่ำกว่ำคู่แขง่ขนั 

ลกัษณะลูกค้า บรษิทัฯ มลีกูคำ้แยกเป็น 2 กลุ่มหลกั ตำมประเภทของผลติภณัฑ ์คอื 
1.  สนิคำ้ประเภทชุดท ำงำน ไดแ้ก่ ชุดท ำงำน ลูกคำ้ที่ซือ้สนิค้ำประเภทนี้ จะเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย 

ผูข้ำยสง่ เป็นกำรซือ้เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อโดยใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของผูซ้ือ้ และลกูคำ้ซึง่เป็นผูใ้ชโ้ดยตรง เช่น ใชเ้ป็น

ชุดท ำงำนของพนกังำน ในบรษิทัฯของลกูคำ้  

2.  สนิคำ้ประเภทแฟชัน่ ไดแ้ก่ เสือ้เชิต้ เสือ้โปโล ฯลฯ ซึง่ลูกคำ้ทีซ่ือ้สนิคำ้ประเภทนี้ จะเป็นตวัแทน

จ ำหน่ำย ผูข้ำยสง่ เป็นกำรซือ้เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อโดยใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของผูซ้ือ้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
1. สนิค้ำประเภทชุดท ำงำน ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย คอื ลูกค้ำทีข่ำยตรงให้ผู้บรโิภคคนสุดทำ้ย ที่เป็น

ลกูคำ้ทีเ่ป็นโรงงำนอุตสำหกรรม และชุดท ำงำนตำมวชิำชพีและผูใ้ช้ 
2.  สนิค้ำประเภทแฟชัน่ ลูกคำ้เป้ำหมำยจะเป็นผูท้ี่ขำยสนิค้ำ Brand name ซึ่งผลติตำมค ำสัง่ของ

ลกูคำ้ทีต่อ้งกำรคุณภำพสงู 
 

  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
  บริษัทฯ มุ่งที่จะขำยให้กบัลูกค้ำโดยตรง เนื่องจำกบริษัทฯ ต้องกำรจดัท ำสนิค้ำให้ตรงกบัควำม
ต้องกำรของลูกคำ้หลกั และมกีำรร่วมพฒันำสนิคำ้ใหม่ ถึงแมว้่ำลูกคำ้บำงรำยจะม ีBuyer Agent เขำ้มำเกีย่วขอ้งแต่
บรษิทัฯ กม็กีำรตดิต่อโดยตรงกบัลกูคำ้เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑแ์ละรำคำ 
 

  สดัส่วนการจดัจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
- สดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในประเทศ คดิเป็น    34 %  
- สดัสว่นกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ คดิเป็น   66 %  
- ตลำดต่ำงประเทศประกอบดว้ย ประเทศแถบสแกนดเินเวยี ยุโรป และแถบเอเชยี เป็นตน้ 
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การพึ่งพิงลูกค้า ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่ง เกนิ 30 % ของรำยไดร้วม 
 

1.2.2.2   ภาวะการแข่งขนั 
 

  จ านวนคู่แข่งขนัโดยประมำณ อุตสำหกรรมเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รูปในประเทศไทย มีผู้ผลติรำยใหญ่และ
รำยเลก็ไม่ต ่ำกว่ำ 100 รำย ซึง่มกีลุ่มลูกคำ้เป็นของตนเอง กำรแข่งขนัจงึเป็นกำรแข่งขนัเพื่อรกัษำลูกคำ้ของตนเองไว ้
จงึต้องพฒันำทัง้ดำ้นสนิคำ้ ดำ้นกำรผลติ และต้นทุน ดงันัน้ กำรพฒันำปรบัปรุงคุณภำพบุคลำกรคอืจุดส ำคญัทีบ่รษิัท
จะตอ้งด ำเนินกำรอยู่ตลอดเวลำ 
 

  ขนาดของบริษทัเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่รำยอื่นๆ ในประเทศไทย ถอืว่ำเป็นขนำดกลำง 
 

แนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต     
  อุตสำหกรรมผลิตเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป เป็นอุตสำหกรรมที่พึ่งพำกำรใช้แรงงำนเป็นหลัก และเป็น
อุตสำหกรรมที่ต้องใช้พนักงำนที่มีควำมช ำนำญ เพื่อผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูง โดยภำพรวมแนวโน้มสภำวะ
อุตสำหกรรม คำดว่ำไม่ขยำยตวั แต่มกีำรแขง่ขนัสงู 
  สภำพกำรแขง่ขนัในอนำคต อุตสำหกรรมเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปูของประเทศไทย คำดว่ำอยู่ในสภำวะชะลอ
ตวั เน่ืองจำกตน้ทุนค่ำแรงสงูกว่ำประเทศเพื่อนบำ้น ไดแ้ก่ ประเทศจนี เวยีดนำม และประเทศเปิดใหม่ในอำเซยีน เช่น 
ลำว กมัพชูำ เมยีนมำร ์นอกจำกนี้ ยงัมปัีจจยักำรขำดแคลนแรงงำนทีม่ฝีีมอืในอุตสำหกรรม ส่งผลใหส้ภำพกำรแข่งขนั
สงูในอนำคต  
 

1.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
1.2.3.1   การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 

  บรษิทัฯ มโีรงงำนผลติสนิคำ้ จ ำนวน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวทิ (กม. 39.5) ต ำบล
บำงปใูหม่ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

การจดัหาวตัถดิุบ 
วตัถดิุบหลกั เฉพำะเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รปู แยกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

 1. ผำ้ 
 2. อุปกรณ์กำรตดัเยบ็ 
 

 สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบ 
  บรษิทัฯ จดัหำผำ้จำก 2 แหล่ง คอื กำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ซึง่ซือ้ตำมทีลู่กคำ้เป็นผูก้ ำหนดแหล่ง
ซือ้ในอตัรำรอ้ยละ 28.72 และกำรซือ้ภำยในประเทศ ในอตัรำรอ้ยละ 71.28 
  ทัง้นี้ ไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่ง เกนิ 30 % ของยอดซือ้รวม 

1.2.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
  ปกติ อุตสำหกรรมเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปจะไม่สร้ำงมลภำวะให้เกดิปัญหำต่อสิง่แวดล้อม อย่ำงไรกต็ำม
บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมกฎขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรโดยเคร่งครดั ผลกำรปฏบิตังิำนในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ เป็นไป
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ไม่มขีอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรื่องสิง่แวดลอ้มแต่อย่ำงใด 
 

1.2.4   งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   ไม่ม ี
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2. ธรุกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 
 

2.1  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมผลิตพลาสติก 
 

2.1.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ แยกตำมประเภทลกูคำ้ทีจ่ำ้งผลติมดีงันี้ 
        1.  ช้ินส่วนพลาสติก ประกอบด้วย ชิน้ส่วนยำนยนต์ ชิน้ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ชิน้ส่วนพลำสติกส ำหรบั

ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน และชิน้สว่นกระตกิน ้ำ เป็นตน้ 
  2.  แม่พิมพฉี์ดพลาสติก  เพื่อสนับสนุนกำรผลติชิน้ส่วนพลำสตกิ ประกอบดว้ย แม่พมิพท์ีเ่ป็นชิน้ส่วน

ยำนยนต ์แม่พมิพท์ีเ่ป็นชิน้สว่นเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และแม่พมิพอ์ื่นๆ ทีล่กูคำ้เป็นผูจ้ำ้งท ำ  
3.  งานพ่นสีพลาสติก ส ำหรบัชิน้งำนพลำสตกิสว่นใหญ่เป็นชิน้สว่นรถยนต์ ซึง่ตอ้งกำรควำมสวยงำมทัง้สี

แหง้เรว็และแหง้ชำ้ 
 

บรษิทัไม่มปัีจจยัส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกำส หรอืขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกจิ 
 

2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
2.1.2.1  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญั 

 

 กลยุทธก์ารแข่งขนั 
     บรษิทัฯมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้ทัง้ในดำ้นคุณภำพสนิคำ้และบรกิำร รบัผดิชอบต่อ

ผูม้สีว่นไดเ้สยี และเพิม่ศกัยภำพขององคก์ร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำด 
 

 ลกัษณะลูกค้า ได้แก่ บริษัทหรือโรงงำนอุตสำหกรรมที่น ำชิ้นส่วนไปใช้ในกำรประกอบรถยนต ์
จกัรยำนยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ เช่น เครื่องใชใ้นครวัเรอืน ชิน้ส่วนกระตกิน ้ำ เฟอรน์ิเจอร ์และ
เครื่องใชส้ ำนกังำน 
 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ได้แก่ บริษัทหรือโรงงำนอุตสำหกรรมที่ผลิตรถยนต์ จักรยำนยนต์ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ และอุตสำหกรรมอื่นๆ ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในระดบันำนำประเทศ 

 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บรษิัทรบัจ้ำงกำรผลติและขำยโดยตรงใหก้บัลูกค้ำ ซึ่ง
ลูกคำ้ดงักล่ำวมฐีำนกำรผลติส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ มสี่วนน้อยเท่ำนัน้อยู่ ต่ำงประเทศ โดยในปี 2562 มสีดัส่วนมูลค่ำ
กำรขำยต่ำงประเทศรอ้ยละ 1 ในประเทศรอ้ยละ 99   
 

  บรษิทัมกีำรสง่ออกสนิคำ้เลก็น้อย ไปยงัประเทศในแถบเอเชยี และอเมรกิำใต ้  
  

  บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30 % ของรำยไดร้วม  
2.1.2.2  ภาวะการแข่งขนั    

 

สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม  
 

ในปี 2562 อุตสาหกรรมผู้ผลติชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ยงัคงมกีาร
แข่งขนักนัอย่างรุนแรงและต่อเนื่องทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค เนื่องมาจากผูผ้ลติแต่ละรายยงัมอีตัราก าลงั
การผลติทีเ่หลอือยู่ และการผลกัดนันโยบายการแข่งขนัระดบัภูมภิาคของกลุ่มลูกคา้ยานยนต์ ส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้น
ราคา ด้านคุณภาพและการส่งมอบมคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ ท าใหบ้รษิัทฯ ต้องมกีารลงทุนเพิม่เพื่อปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิตให้ดีขึ้นทนักับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ในขณะที่ผู้ผลิตแม่พิมพ์จากต่างประเทศ เช่น จีน 
อนิโดนีเซยี เวยีดนาม ฯลฯ กไ็ด้เขา้มาแข่งขนักนัเพิม่มากขึน้ท าให้ราคาของแม่พิมพ์มกีารปรบัลดลงอย่างมากซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมากกบับรษิทัฯ 
 ปัจจุบนั บรษิทัมคีู่แขง่ทำงกำรคำ้หลกัๆ แบ่งแยกตำมกลุ่มธุรกจิ ดงันี้ 
 -   กลุ่มอุตสำหกรรมรถยนต ์คู่แขง่ขนัหลกัม ี15 รำย เท่ำกบัปีทีผ่่ำนมำ 



 

9 
 

 -   กลุ่มอุตสำหกรรมรถจกัรยำนยนต ์คู่แขง่ขนัหลกัม ี15 รำย เท่ำกบัปีทีผ่่ำนมำ 
 -   กลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ คู่แขง่ขนัหลกัม ี15 รำย เท่ำกบัปีทีผ่่ำนมำ 
 -   กลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ คู่แขง่ขนัหลกัม ี16 รำย  
 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 

          แนวโน้มปี 2563 ปรมิาณการขายของอุตสาหกรรมยานยนต์มกีารปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา 
ซึง่ไดร้บัผลกระทบจาก 
 - สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิา และจนี  
 -  ความขดัแยง้ในภูมภิาคตะวนัออกกลาง อหิร่านและสหรฐัอเมรกิา 
 -  ผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื Civid-19 ซึง่แพร่กระจายไปทัว่ทุกภูมภิาคของโลก 

จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหค้าดการณ์ไดว้่า ยอดผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะมกีารปรบัตวัลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานฉีดชิน้สว่นพลาสตกิโดยรวม ส่วนสภาพการแข่งขนัยงัคงเป็นการแข่งขนั
ในดา้นราคา ดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ และดา้นการสง่มอบ เนื่องจากนโยบายของกลุ่มลูกคา้ผูผ้ลติต่างๆ 
ทีต่อ้งการลดตน้ทุนการผลติ แต่เพิม่คุณภาพของสนิคา้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค 
 

2.1.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

           กำรจดัใหไ้ด้มำซึง่ผลติภณัฑเ์พื่อจ ำหน่ำย บรษิทัมโีรงงำนอุตสำหกรรมผลติพลำสตกิ จ ำนวน 2 โรงงำน ซึ่ง
ตัง้อยู่ที ่ 

1. เลขที ่11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหำนคร 10510 
2. เลขที ่99/8 หมู่ 5 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม.38) ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 24180    

 

  2.1.3.1  ปริมาณการผลิต  คดิเป็นปรมิำณของเครื่องจกัร   
 

                        ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560         
  

ก ำลงักำรผลติเตม็ที ่(ตนั) 7,000 7,000 6,700                                                                                                                                                                                              
ปรมิำณกำรผลติจรงิ (ตนั)                                       3,930 4,100 4,320                                                                                                                                                                
กำรใชก้ ำลงักำรผลติ %                 56.14 58.57 64.50             
อตัรำเพิม่ (ลด) ของปรมิำณกำรผลติ %         (4.15) (5.09)  (1.35)                   
จ ำนวนกะ ควำมสำมำรถทีผ่ลติไดค้อื 3 กะ  จ ำนวนกะทีผ่ลติจรงิ คอื 3 กะ 
 

นโยบายการผลิตท่ีส าคญั  บรษิัทมนีโยบำยที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในดำ้นคุณภำพ รำคำ 
กำรสง่มอบ และควำมตอ้งกำรทำงเทคนิคต่ำงๆ ทีลู่กคำ้แสดงควำมประสงค์ เช่น กำรตรวจสอบสำรปนเป้ือนต่ำงๆ ทีม่ี
ในวตัถุดบิ เพื่อแน่ใจว่ำชิน้สว่นทีผ่ลติออกไปจะไม่มผีลในทำงลบต่อผูบ้รโิภค  

 

 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้  าหน่าย 
 

     วตัถุดบิทีส่ ำคญั คอื เมด็พลำสติก ไม่สำมำรถที่จะหำวสัดุอื่นมำทดแทนได้ ซึง่แหล่งที่มำของวตัถุดบิ มกีำร
สัง่ซือ้จำกในประเทศ  ทัง้นี้ ผลกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีไม่มผีลกระทบต่อกำรใชว้ตัถุดบิ 
 

 สภาพปัญหาเก่ียวกบัการใช้วตัถดิุบ 
 

     ปัญหำส ำคญัทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อวตัถุดบิ คอื รำคำน ้ำมนั ซึง่เป็นปัจจยัทีอ่ำจท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงรำคำ
ของเมด็พลำสตกิทีเ่ป็นวตัถุดบิหลกั  
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 ผูจ้  ำหน่ำยวตัถดิุบและจ ำนวนสดัส่วนกำรซ้ือภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

            สัดส่วนในกำรสัง่ซื้อวัต ถุดิบภำยในประเทศ 100% โดยสัง่ซื้อจำกผู้จ ำหน่ำยจ ำนวนหลำยรำย         
 บรษิทัไม่มกีำรพึง่พงิกำรซือ้วตัถุดบิจำกผูจ้ ำหน่ำยรำยใดรำยหนึ่งเกนิกว่ำรอ้ยละ 30 ของมูลค่ำกำรซือ้วตัถุดบิ
ทัง้หมด    

2.1.3.2    ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
           

                  บริษัทได้ด ำเนินกำรขออนุญำตกรณีกำรน ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใช้ซึ่ง เข้ำข่ำยลักษณะ และ
คุณสมบตัทิีเ่ป็นไปตำมประกำศ กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ และประกำศกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรจดักำรสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้วให้ได้รบั
อนุญำตก่อนน ำออกนอกบรเิวณโรงงำนทุกครัง้ก่อนน ำไปก ำจดั  
              สรุป ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้ด ำเนินกำรปฏบิตัิจรงิในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครดั 
            ข้อพิพาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม    - ไม่ม ี- 

 

2.1.4   งานท่ียงัไม่ส่งมอบ      
 

สิน้ปี 2562 บรษิทัมมีลูค่ำงำนรบัจำ้งผลติแม่พมิพท์ีย่งัไม่สง่มอบ ประมำณ 23 ลำ้นบำท 
 

2.2  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทยาง 

2.2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทยาง 
            ผลติภณัฑข์องบรษิทั ประกอบดว้ย เสน้ยำงยดืและแถบยำงยดื (Rubber Thread and Rubber Tape), 
ยำงยดืถกั (Elastic Braid) ยำงยดืทอ และโครเชต์ (Elastic Webbing and Crochet) และเสน้ยำงหุม้ (Covering Yarn) 
ผำ้ยดืพนัเคลด็ (Elastic Bandage) เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) แถบยำงรดัหำ้มเลอืดในกำรผ่ำตดั (Esmark 
Bandage) แถบยำงรัดส ำหรับกำรห้ำมเลือด/เจำะเลือด และยำงยืดเพื่อกำรออกก ำลังกำยและกำยภำพบ ำบัด 
(Exercise/Therapy Band) ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ตรำ “VENUS”   
 ผลติภณัฑ์ของบรษิัทส่วนใหญ่จะใช้เป็นวตัถุดิบของผลติภัณฑ์อื่น เช่น อุตสำหกรรมผ้ำอ้อมส ำเรจ็รูป 
เดก็และผูใ้หญ่ อุตสำหกรรมเสือ้ผำ้และสิง่ทอ อุตสำหกรรมเครื่องมอืแพทย ์หรอืน ำไปใชง้ำนทำงดำ้นอื่นๆ ตำมประเภท
ธุรกจิของลกูคำ้  
 

ผลิตภณัฑข์องบริษทั มีลกัษณะดงัน้ี 
 

1. กลุ่มยางยืดส าหรบัผ้าอ้อมส าเรจ็รูป  ยำงยดืในกลุ่มนี้ได้แก่ เสน้ยำงยดื  (Rubber Thread) ที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป โดยแปรสภำพจำกยำงแท่ง ซึ่งมทีัง้ยำงธรรมชำติและยำงสงัเครำะห์ บรษิัท
สำมำรถผลติไดต้ำมขนำด และผลติเสน้ยำงยดืหลำกหลำยขนำดตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ เพื่อน ำไปผลติเป็นส่วน
ขอบขำ และขอบเอวทัง้ในผำ้ออ้มส ำเรจ็รปูส ำหรบัเดก็และผูใ้หญ่ (Disposable Diaper) 

2. กลุ่มยางยืดส าหรบังานเสื้อผา้และส่ิงทอ ยำงยดืในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ แถบยำงยดื  (Rubber Tape) ยำงยดืถกั 
(Elastic Braid) ยำงยดืทอ และโครเชต์ (Elastic Webbing & Crochet) เสน้ยำงหุม้ด้ำย (Covering Yarn) ยำงยดื      
ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนประกอบของกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป เช่น ขอบขำและขอบเอวของกำงเกงชัน้ใน            
ขอบชุดว่ำยน ้ำ เป็นตน้ 

3. กลุ่มยางยืดท่ีเป็นอปุกรณ์ทางการแพทย ์ยำงยดืในกลุ่มนี้ไดแ้ก่  
ผา้ยืดพนัเคลด็ (Elastic Bandage) ใชใ้นกำรป้องกนัและรกัษำอำกำรเคลด็ ทีเ่กดิจำกกจิกรรมใน

ชวีติประจ ำวนั รวมถงึกจิกรรมสนัทนำกำรอื่นๆ โดยนิยมใชก้นัแพร่หลำยทัง้ในวงกำรแพทย ์และวงกำรกฬีำ 



 

11 
 

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

ยางรดัห้ามเลือด (Esmarch Bandage) ใชส้ ำหรบัหำ้มเลอืดในกำรผ่ำตดัเลก็บรเิวณมอืและเทำ้ 
แถบยางรดัส าหรบัเจาะเลือด (Tourniquet) ใชใ้นกำรรดัแขนเพื่อเกบ็เลอืดไปตรวจในหอ้งปฏบิตักิำร หรอื

กำรบรจิำคโลหติ รวมถงึกำรหำ้มเลอืดเมื่อเกดิอุบตัเิหตุในชวีติประจ ำวนัดว้ย 
4. ยางยืดเพื่อการออกก าลงักายและกายภาพบ าบดั (Exercise Bands) ใชใ้นกำรออกก ำลงักำย มแีรงต้ำน

หลำยระดบั เพื่อให้สำมำรถใช้ออกก ำลังกำยได้หลำกหลำยระดับ รวมถึงกำรท ำกำยภำพบ ำบดัส ำหรบัผู้ป่ วยและ
ผูส้งูอำยุ กำรออกก ำลงักำยดว้ยยำงยดืมคีวำมสะดวกสบำยเนื่องจำกไม่ต้องใชพ้ื้นทีม่ำกและสำมำรถพกพำได ้ดงันัน้
ผูใ้ชจ้งึสำมำรถออกก ำลงักำยไดทุ้กที ่ทุกเวลำตำมทีต่อ้งกำร 
 บรษิทัไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน OEKO-TEX STANDARD 100 ระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 ระบบ
กำรจดักำรสิง่แวดลอ้มมำตรฐำน ISO 14001 และระบบบรหิำรจดักำรคุณภำพอุตสำหกรรมเครื่องมอืแพทย ์ISO 13485 
และมำตรฐำนขององคก์ำรอำหำรและยำ (อย.) ของไทยและของสหรฐัอเมรกิำ (FDA)    
           บรษิทัไม่มปัีจจยัส ำคญัใดทีม่ผีลกระทบต่อโอกำส หรอืกำรประกอบธุรกจิ 
 

2.2.2 การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
 

2.2.2.1 การตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา 
 

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส าเรจ็รูปและกลุ่มอุปกรณ์การแพทย ์  เนื่องจำกขนำดตลำดของลูกค้ำ   
ทัง้สองกลุ่มค่อนขำ้งทรงตวั ท ำใหเ้กดิสภำวะกำรแข่งขนัทีส่งูมำก ผูป้ระกอบกำรพยำยำมขยำยตลำดดว้ยกำรแย่งส่วน
แบ่งตลำดของคู่แข่ง ซึ่งท ำใหอ้ ำนำจต่อรองเป็นของผู้ซือ้ ซึ่งกดดนัใหผู้้ขำยลดรำคำสนิค้ำลงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรกัษำ
สว่นแบ่งทำงกำรตลำด  

 

ลูกค้ากลุ่มอตุสาหกรรมผา้อ้อมส าเรจ็รปู  กำรใชส้แปนเดก็ซ ์(ยำงสงัเครำะห)์ ทดแทนเสน้ยำงยดื ไดข้ยำย
ไปยงักลุ่มผูผ้ลติผำ้ออ้มส ำเรจ็รปูรำยเลก็ ท ำใหปั้จจุบนักำรใชเ้สน้ยำงยดืในกำรผลติผำ้ออ้มส ำเรจ็รปูเหลอืน้อยลง   

 
 

 กลุ่มอปุกรณ์เพือ่การออกก าลงักายและกายภาพบ าบดั  ผูป้ระกอบกำรในธุรกจิอุปกรณ์กำรแพทยท์ีห่นัไป
สร้ำงแบรนด์ของตนเอง ยงัเผชญิอุปสรรคในกำรขยำยตลำด ท ำให้ผู้น ำตลำดยงัเป็นรำย เดมิที่อยู่ในธุรกจินี้มำอย่ำง
ยำวนำน  
 

   กลยุทธก์ารแข่งขนั   
 

กำรแข่งขนัดำ้นรำคำ ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในอุตสำหกรรม กำรเพิม่ประสทิธภิำพ จงึถอืเป็นส่วนส ำคญัทีจ่ะ
ท ำให้ลดต้นทุนในกำรผลติและต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่จะท ำให้ยงัคงสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้ ทัง้นี้ นอกเหนือจำก
รำคำที่ลูกค้ำพึงพอใจแล้ว กำรบริกำรที่ดีซึ่งรวมถึงคุณภำพของสนิค้ำ กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ กำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ทีร่วดเรว็ ถูกตอ้ง ยงัคงเป็นปัจจยัทีม่คีวำมส ำคญัของบรษิทัฯ 
 

ลกัษณะลูกค้า 
 

 กลุ่มลูกค้ำหลกัของบรษิัท ส่วนใหญ่เป็นโรงงำนผู้ผลติ และเจ้ำของตรำสินค้ำ มีทัง้ในส่วนของโรงงำนผลิต
ผำ้ออ้มส ำเรจ็รปู ชุดชัน้ใน และชุดว่ำยน ้ำ สว่นใหญ่เป็นลกูคำ้ทีต่ดิต่อซือ้ขำยกนัมำนำน และมคีวำมสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั  
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 - กลุ่มโรงงำนผูผ้ลติและเจำ้ของตรำสนิคำ้ทัง้ในสว่นของผำ้ออ้มส ำเรจ็รปู ชุดชัน้ใน และชุดว่ำยน ้ำ 
 -   กลุ่มผูว้่ำจำ้งผลติ โดยบรษิทัฯ ผลติสนิคำ้ทีเ่ป็นตรำสนิคำ้ของลกูคำ้ 
 -   กลุ่มโรงงำนขนำดเลก็ และผูบ้รโิภค บรษิทัฯ ขำยผ่ำนทำงผูค้ำ้สง่ทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 -   กลุ่มบรษิทัฯ ผูข้ำยเครื่องมอื และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย        
            บรษิทัจะผลติและจ ำหน่ำยโดยตรงส ำหรบัโรงงำนทีม่ศีกัยภำพเพยีงพอในกำรสัง่ซือ้ดว้ยตนเอง และจ ำหน่ำย
ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยทัง้คำ้ปลกี และคำ้สง่ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ทีไ่ม่ตอ้งกำรสัง่ซือ้ในปรมิำณมำก 
 บรษิทัสง่ออกสนิคำ้ไปยงัทวปีอเมรกิำ และประเทศในแถบเอเชยี 
 บรษิทัไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยใดรำยหนึ่งเกนิ 30% ของรำยไดร้วม 
 

2.2.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมโดยรวมยงัคงอยู่ในภำวะทีม่กีำรแข่งขนัสูง เนื่องจำกเจ้ำของตรำสนิค้ำยงัคงมี
ควำมไดเ้ปรยีบเกีย่วกบัอ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูผ้ลติ ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมต้นน ้ำจงึต้องมกีำรช่วงชงิส่วนแบ่ง
ตลำดอย่ำงเขม้ขน้ดว้ยเช่นกนั และถงึแม้ว่ำผู้ผลติสนิค้ำต้องกำรวตัถุดบิทีม่รีำคำต ่ำ แต่กย็งัมคีวำมต้องกำรสนิคำ้ที่มี
คุณภำพดี กำรส่งมอบที่รวดเร็วและตรงเวลำ รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่ รวดเร็ว ดงันัน้ผู้ผลิตวตัถุดิบ
จ ำเป็นจะตอ้งมกีำรปรบัตวัใหเ้ป็นไปตำมทศิทำงของตลำดโดยหำแนวทำงในกำรลดตน้ทุน กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
ด ำเนินงำน รวมถงึเตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบัมอืกบัควำมต้องกำรของตลำดที่มกีำรเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดย
คู่แขง่ทีส่ ำคญัในตลำดโลกยงัคงเป็นประเทศจนีและอนิเดยี สภำพกำรแขง่ขนัในอนำคตจงึสงูมำก 

 

2.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
2.2.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผ่านมา 

 

บรษิัทมโีรงงำนตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงชนั จ ำนวน 5 หลงั และที่บำงปะกง จ ำนวน 2 หลงั และ
คลงัสนิคำ้ทีต่รำด 1 หลงั 

 

ปริมาณการผลิต  3 ปี ทีผ่่ำนมำ มดีงันี้                          
    ปรมิำณกำรผลติจรงิ       หน่วย   ปี 2562   ปี 2561  ปี 2560                            
 เสน้ยำง, แถบยำง, สำยยำงยดื         พนักโิลกรมั             2,955          3,047   2,955                                                                                                                                                                                      
       

  นโยบายการผลิตท่ีส าคญั  เป็นกำรผลติสนิคำ้มคีุณภำพเพื่อจ ำหน่ำยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และกำรผลติ
ตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ 
 การจดัหาวตัถดิุบและผู้จ  าหน่ายวตัถดิุบ  
          วตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิต คือ ยำงธรรมชำติ โดยบริษัทได้ซื้อวตัถุดิบจำกบริษัทในกลุ่มโดยมีแหล่ง
วตัถุดบิที่จงัหวดัจนัทบุรแีละจงัหวดัตรำด และจำกภำยนอกบำงส่วน ทัง้นี้เพื่อให้ได้คุณภำพของวตัถุดบิทีเ่หมอืนกนั  
เพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบดำ้นคุณภำพของผลติภณัฑ ์สว่นยำงสงัเครำะห ์น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
  บรษิทัมคีวำมเขม้งวดในเรื่องคุณภำพของยำงพำรำ ซึง่เป็นวตัถุดิบหลกัทีน่ ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลติ มกีำร
ตรวจสอบคุณภำพเป็นประจ ำเพื่อใหว้ตัถุดบิทีน่ ำมำผลติไดคุ้ณภำพ และร่วมมอืกบัผูข้ำยพฒันำและปรบัปรุงคุณภำพ
วตัถุดบิใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

     ปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบ  คำดว่ำจะไม่เกดิขึน้ง่ำย เพรำะบรษิทัใชว้ตัถุดบิทีผ่ลติไดเ้องภำยในประเทศ 
และมอียู่หลำยจงัหวดั ปัจจุบนัประเทศไทยไดข้ยำยพื้นทีป่ลูกยำงไปในหลำยภูมภิำค เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้
ยำงพำรำทีเ่พิม่ขึน้  
 แมว้่ำรำคำยำงมคีวำมผนัผวนตำมภำวะตลำด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรขำดแคลนยำงพำรำในประเทศไทย 
อย่ำงไรกต็ำม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง บรษิทัฯมกีำรส ำรองยำงพำรำไวอ้ย่ำงเพยีงพอตำมแผนกำรผลติ 
 ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่อการใช้วตัถดิุบ  เทคโนโลยีกำรผลติทีใ่ชย้ำงยดืเป็นวตัถุดบิในกำรผลติ
เสื้อผ้ำและสิง่ทอยงัไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวตักรรมใหม่ ซึ่งบรษิัทคำดว่ำในอนำคตอนัใกล้นี้ไม่มกีำร
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี จงึไม่มปัีญหำต่อกำรใชว้ตัถุดบิ 
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 สดัสว่นกำรซือ้วตัถุดบิในประเทศ   ปี 2562     74.58%   
 สดัสว่นกำรซือ้วตัถุดบิต่ำงประเทศ ปี 2562     25.42%   
 

 บรษิทัไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบรำยใดรำยหนึ่งภำยนอกกลุ่มบรษิทัฯ เกนิ 30 % ของยอดรวมกำร
ซือ้วตัถุดบิ 
 

2.2.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 

บริษัทมีกำรด ำเนินกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ISO14001:2015 เพื่อควบคุมกจิกรรมทีอ่ำจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม กล่ำวคอื มรีะบบกำรก ำจดัสิง่ปฏกิูลและ
วสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ มกีำรคดัแยกกำรก ำจดัแบ่งเป็นประเภทขยะอนัตรำยและไม่อนัตรำย และด ำเนินกำรก ำจดัโดยบรษิทัที่
ได้รบัอนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรม บรษิัทมรีะบบกำรควบคุมและด ำเนินกำรบ ำบดัน ้ำเสยี ตำมมำตรฐำนและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใชร้ะบบ Activated Sludge Aerator และ Dissolved Oxygen นอกจำกนี้ มกีำรลดมลภำวะ
สิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ในเกณฑม์ำตรฐำน เช่น ก ำจดัไอระเหยและสำรเคมทีีเ่กดิจำกกระบวนกำรผลติ กำรวดัคุณภำพอำกำศ 
กำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม มกีำรเขำ้ร่วมโครงกำรควบคุมมลพษิทำงเสยีงกบัโรงพยำบำลนพรตัน์ (นพรตัน์โมเดล)  

ในรอบปี 2562 มกีำรด ำเนินกำรดำ้นอนุรกัษ์พลงังำน โดยลดกำรสิน้เปลอืงทรพัยำกรธรรมชำตหิลำยกจิกรรม 
และใหค้วำมรูก้บัพนกังำนเพื่อสรำ้งจติส ำนึกร่วมกนัอนุรกัษ์พลงังำน 

ผลกำรปฏบิตัิจรงิในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด มคี่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คือ 1.58 ล้ำนบำท 1.56 ล้ำนบำท และ 2.09 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั  

บรษิทัไม่มขีอ้พพิำท หรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
 

2.2.4  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   - ไม่ม ี– 

2.3  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทโลหะ   

 บริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์กระติกน ้ำและป่ินโตสเตนเลสระบบสุญญำกำศ 
(Stainless Steel Vacuum Bottle) ภำยใต้แบรนด ์Zojirushi (โชจริุช)ิ ดว้ยเทคโนโลยกีำรผลติระบบสุญญำกำศจำก
ประเทศญีปุ่่ น 

2.3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ผลติภณัฑ์ของบรษิัท ประกอบด้วย กระติกน ้ำ แก้วน ้ำ (Tumbler) และป่ินโตสุญญำกำศรุ่นต่ำงๆ ที่ท ำจำก 
Stainless Steel ใชไ้ดท้ัง้อุณหภูมริอ้นหรอืเยน็ดงันี้ Tuff Kids, Cool Bottles, Food Jar, Lunch Jar และ Mug 
 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัรบัสกรนีตรำบรษิทัของลูกคำ้บนผลติภณัฑ ์เพื่อใชเ้ป็นสนิคำ้ Premium ส ำหรบัเทศกำล
ต่ำงๆ เพื่อเป็นของขวญัตำมค ำสัง่กำรผลติของลกูคำ้และมบีรกิำรอะไหล่หลงักำรขำยดว้ย  
 จุดเด่นของผลติภณัฑ ์สรำ้งควำมมัน่ใจใหผู้บ้รโิภคดำ้นควำมปลอดภยัต่อสขุภำพ โดยใชส้รีะดบัผสมอำหำรกบั
ผลติภณัฑร์วมทัง้ผลติภณัฑม์คีุณภำพดมีำก เป็นทีย่อมรบัดทีัว่โลก 
 

2.3.2 การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
 

2.3.2.1 การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา 
  

 บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำในดำ้นรูปแบบ (Design) และสสีนัของผลติภณัฑ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยของลกูคำ้ 
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กลยุทธก์ารแข่งขนั 
 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บักำรยอมรบัทีด่ที ัว่โลกโดยเฉพำะในดำ้นคุณภำพ แต่ทัง้นี้ยงัคงเป็นรองทำงดำ้น
ปรมิำณกำรขำย ซึง่ยงัตอ้งเพิม่ใหท้นัคู่แขง่ดว้ยกำรเพิม่ก ำลงักำรผลติและกำรปรบัลดตน้ทุน 
  ลกัษณะลูกค้า 
 1. ลกูคำ้ต่ำงประเทศมเีพยีงรำยเดยีว คอื Zojirushi Corporation ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์
กบับรษิทัฯ 
 2. ลูกคำ้ในประเทศ ปัจจุบนัมเีพยีงรำยเดยีว คอื Zojirushi SE Asia Corporation ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูแ้ทน
จ ำหน่ำย  
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บรษิทัผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคำ้ทีก่ล่ำวขำ้งตน้โดยตรง ซึง่เป็นกำรพึง่พงิลูกคำ้ดงักล่ำวมำกกว่ำ
รอ้ยละ 30 ของรำยไดร้วม  

 

 2.3.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม  คำดว่ำอุปสงค์โดยรวมของตลำดจะเพิม่ไม่มำก ส ำหรบัในต่ำงประเทศ บำง
ฤดูกำลควำมต้องกำรของลูกคำ้ลดลง ในขณะทีส่ภำวะกำรแข่งขนัมสีงูขึน้  ทัง้ดำ้นรำคำและรูปแบบของผลติภณัฑ์ มี
คู่แขง่รำยใหม่เขำ้มำในตลำดเพิม่ขึน้ เพื่อดงึสว่นแบ่งกำรตลำด 
  

 2.3.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 2.3.3.1  ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผ่านมา 

 บรษิทัมโีรงงำน 2 แห่ง ตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงชนั 1 แห่ง และโรงงำนทีบ่ำงปะกงอกี 1 แห่ง   
 ตัง้อยู่ที ่(1) เลขที1่1/3 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหำนคร 
  (2)  เลขที ่99 หมู่ที ่5 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.38 ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
 

ปริมาณการผลิต 

      ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560  
 กระตกิน ้ำและป่ินโตสญุญำกำศ     11.38 ลำ้นชิน้       10.99 ลำ้นชิน้    15 ลำ้นชิน้     
 

 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัที่ส ำคญั คอื แผ่นโลหะไรส้นิม สำมำรถจดัหำได้จำกทัง้ในประเทศ และน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ  
บรษิทัไม่มกีำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิรำยใดรำยหนึ่งเกนิรอ้ยละ 30 ของยอดซือ้รวม 
  

 2.3.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 

การด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ 
 

 บรษิัทปฏบิตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดต่ำงๆ ของทำงรำชกำรเกี่ยวกบักำรควบคุมด้ำนสิง่แวดล้อม และ
ควำมปลอดภยัอย่ำงเคร่งครดั รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของลูกค้ำ เพื่อมุ่งเน้นควำมพงึพอใจ และมุ่งเน้นกำร
ป้องกนัอนัตรำยและกำรลดมลพษิ โดยกำรลดจำกแหล่งก ำเนิดอย่ำงมขี ัน้ตอน บรษิัทฯมกีำรด ำเนินเรื่องกำรอนุรกัษ์
พลงังำนและทรพัยำกรทีเ่กีย่วขอ้ง กำรลดของเสยี กำรควบคุมและก ำจดัวัตถุอนัตรำยจำกกระบวนกำรผลติต่ำงๆอย่ำง
ถูกต้อง นอกจำกนัน้ มกีำรด ำเนินกำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยจดัใหม้กีำรปรบัปรุง ตดิตำมและพฒันำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำน ISO 14001 
 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำท หรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
 2.3.4  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   - ไม่ม ี- 
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3. ธรุกิจการค้า 
 

   การประกอบธรุกิจของบริษทั 
   เป็นกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีำรสนเทศตัง้แต่ปี 2525 เป็นบรษิัทที่ด ำเนินธุรกจิ
ดำ้น Information Technology (IT) อนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบนัมสีนิคำ้และบรกิำรดำ้นคอมพวิเตอร ์และ
เทคโนโลยสีำรสนเทศทีค่รอบคลุมและหลำกหลำย  ส ำหรบัธุรกจิขนำดตัง้แต่ Small Office Home Office (SOHO) ถงึ
องคก์รธุรกจิขนำดใหญ่ (Large Enterprise) ทัง้ในสว่นกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และส่วนภูมภิำค นอกจำกนี้ ยงัไดม้กีำรจดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ครอบคลุมไปสูป่ระเทศลำวและประเทศเมยีนมำรด์ว้ย 
 
 

 3.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรดำ้นผลติภณัฑส์นิคำ้ Server และ Storage จำก

บรษิทั IBM (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ไดแ้ก่ IBM Power Systems (ทัง้ AIX และ iO5) และStorage ครบ 

Production Line ตัง้แต่ Low End ถงึ High End Storage รวมถงึอุปกรณ์ Switch/Network ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในกำรเชื่อมต่อซึง่ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน ไดร้บัเกยีรตเิป็น Distributor หลกัในประเทศไทย 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรดำ้นผลติภณัฑส์นิคำ้ Software จำกบรษิทั IBM 

(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ประกอบดว้ยสนิคำ้ครบทุกกลุ่มอนัไดแ้ก่ 

o System Software 

ประกอบไปดว้ย Operating System ทัง้ Mainframe Power (AIX) และ Power (ios) 
o Software ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Data Management ทีห่ลำกหลำย เช่น Spectrum Software เป็นตน้ 
o Big Data / Business Analytics 

ประกอบดว้ย Software ทีเ่กีย่วกบักำรวเิครำะหข์อ้มลู กำรท ำฐำนขอ้มลู เช่น DB2, Cognos, SPSS 
o Cloud Pack : Software ทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรจดักำร Cloud และ Middleware ต่ำงๆ 
o Mobile : Software ทีพ่ฒันำส ำหรบัอุปกรณ์ Mobile ต่ำงๆ  
o Security : Software ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรเรื่องเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของระบบ IT ทัง้หมด 

เช่น WATSON Security, MASS360, QRadar SIEM เป็นตน้ 
 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ดำ้นผลติภณัฑบ์รกิำรจำก IBM Global 

Technology Services (GTS) IBM (ประเทศไทย) จ ำกดั อนัประกอบไปดว้ย กำรซ่อมบ ำรุง 

(Maintenance Agreement : MA) กำรตดิตัง้ระบบและกำร Implement ระบบงำน (GTS Implementation 

Services) รวมถงึกำรขำย Cloud Services ของ IBM  

 ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ด้ำนผลติภัณฑ์จำก Lenovo (ประเทศไทย) 

    ร   Intel Server และ Workstation, OEM Storage Products 

 ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรของผลติภณัฑ์สนิค้ำ Acronis ซึ่งเป็น Backup 

Software จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

 ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ส ำหรบัผลติภณัฑ์สนิค้ำ CommVault ซึง่เป็น 

Backup Software ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดแูลและจดัเกบ็ขอ้มลู 

 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรส ำหรับผลิตภัณฑส ำหรับ TMAX ซึ่งเป็น 

Software ชัน้น ำจำกประเทศเกำหลีใต้ ซึ่งประกอบด้วย Database และ System Software Tools 

หลำกหลำย 
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 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและศนูยบ์รกิำรอย่ำงเป็นทำงกำรแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทยจำก

บรษิทั Pure Storage Inc. ใหจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ Storage ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีFlash storage ใหม่ล่ำสดุ 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้อย่ำงเป็นทำงกำรใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและศูนยบ์รกิำรส ำหรบั Software ThaiWPS 

ซึง่เป็น Office Suite ส ำหรบั Desktop 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทยจำก Ronsycs กลุ่มผลติภณัฑ์

สนิคำ้ดำ้น Reader/Encoder และ PIN Pad 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทย จำก NCR กลุ่มผลติภณัฑด์ำ้น 

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

and Imaging   

 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์สินค้ำจำก Lexmark International Co.,Ltd. 

    ประ      ย       Printer, Toner and Software Solution ร           ท        ย     ร    

LEXMARK 

 ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น Master Dealer ผลิตภัณฑ์สนิค้ำจำก Samsung (Thailand) Co., Ltd. 

    ร               รป     ะ  ป ร          ย     ร    Samsung 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Gold Server Platform และ Gold Datacenter จำก Microsoft Corporation 

 ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น Select Certified Partner และ Advance Unified Computing Technology 

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

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized Reseller จำก  Apple South Asia (Thailand) Co., Ltd. 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Distributor ในกลุ่ม Wacom Business Solution จำก Wacom Singapore Pte. Ltd. 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เครื่องจ่ำยยำอตัโนมตั ิผลติภณัฑส์นิคำ้จำก Swisslog 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์นิคำ้จำก Gigabyte ซึง่ประกอบด้วยประเภท Server, 

embedded PC เป็นตน้ 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Authorized service Provider จำก Lenovo, HP, Epson, Samsung และ Lexmark 

 นอกจำกนี้ยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆ อกีเช่น สนิคำ้ PC, ThinkPad, Server ของ Lenovo สนิคำ้ Hardware 

  ะ Solution ต่ำงๆ ของ HP, Ronsyncs, Epson, Samsung, Canon, Fujitsu, Dell, Acer และอื่นๆ 

 กำรใหบ้รกิำร ซ่อมแซม ดูแล บ ำรุงรกัษำ Hardware และ Software และระบบ Network พรอ้มอุปกรณ์

ต่อพ่วง รวมทัง้รบัออกแบบและพฒันำระบบต่ำงๆ 

 จ ำหน่ำย บรกิำร ตดิตัง้ ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และระบบรกัษำควำมปลอดภยัอื่นๆ  

 บรกิำรออกแบบ พฒันำระบบงำน (Application Software Development รวมถงึ Mobile Application บน 

IOS และ Android)  ตดิตัง้และอบรมกำรใชง้ำน 

 บรกิำรกูข้อ้มูลใน Media ต่ำงๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ทีส่ญูหำย ดว้ยระบบ 

Clean room class 100 ตัง้แต่ปี 2547 ตลอดทัง้กูข้อ้มลูทุกระบบปฎบิตักิำรเช่น DOS, Windows, Linux, 

Unix, Novell และ Macintosh โดยเกบ็รกัษำขอ้มลูเป็นควำมลบัของลกูคำ้อย่ำงเขม้งวด 

 กำรใหบ้รกิำรออกแบบพฒันำระบบงำนในดำ้น IT Solutions ส ำหรบัลูกคำ้ในกลุ่มธุรกจิอุตสำหกรรมและ

กำรผลติ 
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 กำรใหบ้รกิำรเช่ำใชอุ้ปกรณ์ Computer, Printer รวมถงึกำรบ ำรุงรกัษำ 
 

 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

           3.2.1  การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา 
            บรษิัทท ำกำรตลำดโดยมุ่งเน้นจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และส่งมอบให้ตรงตำม
ก ำหนด ดว้ยคุณภำพตำมทีต่กลงกนัไว ้โดยยดึหลกักำรท ำธุรกจิบนพืน้ฐำนของจรยิธรรมเสมอมำ 
 

  ลกัษณะของลูกค้า หรอืกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ประเภทสถำบนักำรเงนิ หน่วยงำนรำชกำร นิตบิุคคลต่ำงๆ ทีใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึง่มมีำกขึน้
ตลอดเวลำ ทัง้กรุงเทพ ปรมิณฑล และต่ำงจงัหวดั 
 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
 เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของ IBM ทีม่ชี่องทำงจดัจ ำหน่ำยผ่ำน Business Partners ซึง่ม ีSolutions เพื่อส่งมอบ
ใหแ้ก่ลกูคำ้ทีใ่ชอ้กีต่อหนึ่ง และสำยธุรกจิ SI จะจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัยีห่อ้อื่นๆ และใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้โดยตรง   
 สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 บรษิทัจ ำหน่ำยสนิคำ้ และใหบ้รกิำรต่ำงๆ ในประเทศเป็นส่วนใหญ่  โดยเริม่มกีำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ของ IBM 
ไปสูป่ระเทศลำวในปี 2555  
 การพึ่งพิงลูกค้า หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกิน  30% ของรายได้รวม 
 บรษิทัไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้รำยหนึ่งรำยใดเกนิ 30% ของรำยไดร้วม 
 

 3.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
 

 สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 
มกีำรแข่งขนัสูงขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพำะด้ำนรำคำ เนื่องจำกมผีู้ประกอบกำรรำยใหม่เขำ้สู่ธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง 

เนื่องจำกเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่ เช่น กำรใหบ้รกิำร Cloud กำรใชส้ื่อ Social Media และ Platform รวมถงึ Tools ใน
กำรพฒันำ Software และ Mobile App ต่ำงๆ ท ำใหเ้กดิกำรแขง่ขนัจำกผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ทัง้ในและต่ำงประเทศ 

 

 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 - แนวโน้มอุตสำหกรรม ยงัมกีำรเจรญิเตบิโต และขยำยกำรใชง้ำน IT มำกขึน้ทัง้ภำครฐั และเอกชน และได ้  
อำนิสงคจ์ำกนโยบำย Thailand 4.0 ของรฐับำล 
 - ธุรกจิคอมพวิเตอร ์มคีู่แขง่จ ำนวนมำก ในกำรประกอบกจิกำรคลำ้ยๆ กบับรษิทั และมกีำรแขง่ขนัสงู 

 - ขนำดของบรษิทัอยู่ในระดบักลำง เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั 
 - รปูแบบกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้น IT ไดเ้ปลีย่นวธิกีำรจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์นิ (asset) ไปเป็นเช่ำใช ้(leasing) 
และจ่ำยเท่ำทีใ่ชใ้นรปูแบบบรกิำร (pay as usage) 
 -  ภำพรวมของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรจะไปในแนวทำงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในด้ำน 
mobile technology, digital transformation 
 - สถำนภำพ และศกัยภำพในกำรแขง่ขนันัน้ บรษิทัมคีวำมมัน่คง มรีะบบกำรเงนิทีม่วีนิยัรองรบั ซึง่มศีกัยภำพ
ในกำรแขง่ขนัสงู เนื่องจำกมกีำรพฒันำควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งแก่บุคคลำกรของบรษิทัอย่ำงต่อเนื่อง บรษิทั รกัษำคุณภำพใน
กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ และใหบ้รกิำร สำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ เป็นทีไ่วว้ำงใจของลูกคำ้มำยำวนำน
ต่อเนื่องกว่ำ 30 ปี   
 

 3.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  
            ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 -  ธุรกจิของบรษิทัเป็นกำรซือ้ขำยสนิคำ้ และใหบ้รกิำร รวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำ 
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 -   กำรจดัหำผลติภณัฑ์เพื่อจ ำหน่ำย ได้จำกตวัแทนสนิคำ้ในประเทศไทย เช่น บรษิทัเป็นผูแ้ทนจดัจ ำหน่ำย
ใหก้บั บรษิทั ไอบเีอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั บำงผลติภณัฑต์อ้งสัง่ซือ้จำก IBM ต่ำงประเทศดว้ย 
 -   จ ำนวนผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหบ้รษิทัมมีำกกว่ำ 100 รำย 
 -   บรษิทัพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหบ้รษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั คอืบรษิทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 
1 รำย โดยมลีกัษณะควำมสมัพนัธ ์คอื บรษิทัเป็นคู่คำ้ระดบั Distributor ของบรษิทัดงักล่ำว โดยมปีระเภทสนิคำ้ทีซ่ือ้
คอื Hardware และ Software ผลติภณัฑบ์รกิำรตำมทีไ่ดก้ล่ำวขำ้งตน้ 
 -   ควำมเสีย่งของกำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้ คอื ในกรณีทีบ่รษิทัดงักล่ำวแต่งตัง้ผูอ้ื่นใหเ้ป็นผูแ้ทน
จ ำหน่ำยสนิคำ้มำกกว่ำในปัจจุบนั อำจท ำใหป้รมิำณกำรขำยสนิคำ้ของบรษิทัฯลดลง บรษิทัประเมนิว่ำโอกำสเกดิอยู่ใน
ระดบัต ่ำ แต่ถ้ำเกดิขึน้อำจมีผลกระทบต่อบรษิทัค่อนขำ้งสูง ทัง้นี้ บรษิทัมมีำตรกำรจดักำรโดยรกัษำควำมสมัพนัธท์ี่ดี
กบัคู่คำ้ พฒันำควำมสำมำรถของทมีงำน มวีนิัยทำงกำรเงนิทีเ่ขม้งวด เพื่อรกัษำชื่อเสยีงและควำมมัน่ใจทำงกำรคำ้ทีม่ี
ต่อกนั 
 - ควำมเสีย่งอนัเนื่องมำจำกเทคโนโลยใีหม่ เช่น Cloud Service และรูปแบบของธุรกจิใหม่ๆ ซึง่อำจมผีลต่อ
กำรใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป 
 -  มนีโยบายเปิดกวา้งทีจ่ะร่วมมอืกบัเจา้ของผลติภณัฑใ์หม่ๆ ในการน าเสนอสู่ตลาด เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บั
ลกูคา้ ทัง้ในรปูแบบการเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืเป็นโครงการ 
 

  เรือ่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรอืก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
         ธุรกจิคอมพวิเตอรท์ีบ่รษิทัซือ้ขำยไม่มวีตัถุดบิเหลอืใช ้ไม่มโีรงงำนทีอ่ำจมผีลต่อมลภำวะ ดงันัน้ในระดบันี้ไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  และไม่มขีอ้พพิำทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

 3.4  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ      
 ไม่มงีำนทีม่มีลูค่ำสงูเกนิรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม คำ้งสง่มอบ 
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4. ธรุกิจพลงังาน 
   

 4.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

  บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในธุรกจิพลงังำน ทัง้ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี และในประเทศไทย ตำมขอ้มูล
ดงัต่อไปนี้ 

1. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ปัจจุบนับรษิัทฯมกีำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ
ทัง้หมด 3 แห่ง อยู่ในมณฑลเจอ้เจยีง 2 แห่ง และในมณฑลยูนนำน 1 แห่ง ผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ำ โดยใน
ส่วนของกำรขำยไฟฟ้ำ จดัส่งให้กำรไฟฟ้ำทอ้งถิ่นผ่ำนสำยส่งทีก่ ำหนดให ้ส่วนไอน ้ำจดัส่งผ่ำนเครอืข่ำยท่อส่งในเขต
นิคมอุตสำหกรรม และบรเิวณใกลเ้คยีง 

2. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในโครงกำรผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระ (Independent 

Power Producer: IPP) คอืบรษิทั รำชบุรเีพำเวอร ์จ ำกดั (RPCL) โดยเป็นโรงไฟฟ้ำแบบพลงังำนควำมรอ้นร่วมทีใ่ช้
ก๊ำซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิหลกั (Natural Gas Fired Combined Cycle Power Plant) และน ้ำมนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ
ส ำรอง เพื่อผลติกระแสไฟฟ้ำ และจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภำยใต้สญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ (“PPA”) เป็นเวลำ 25 ปี บรษิทัฯ มสีดัสว่นกำรลงทุนจ ำนวน 732.5 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ของ RPCL โดย RPCL มกี ำลงักำรผลติ 1,400 เมกะวตัต ์

 แม้ว่ำจ ำนวนเงนิลงทุนใน RPCL มีจ ำนวนเงินสูง แต่บริษัทฯมีสดัส่วนกำรลงทุนเพียงร้อยละ 10 
ดงันัน้ หวัขอ้ต่ำงๆต่อไปนี้จะกล่ำวถงึสว่นของโรงไฟฟ้ำในประเทศจนี ซึง่มสีดัสว่นกำรลงทุนทีม่นียัส ำคญั 

 

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรอืข้อจ ากดัการประกอบธรุกิจ 
     กำรลงทุนขยำยก ำลงักำรผลติ ค่อนขำ้งใชเ้วลำนำน และมคีวำมยำกในกำรขออนุมตั ิเนื่องจำกกำรที่

รฐับำลมคีวำมเขม้งวด มกีำรอนุมตัใิหเ้ฉพำะโครงกำรทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีส่งูขึน้ มปีระสทิธภิำพมำกขึน้และสำมำรถควบคุม
มลพษิในเกณฑอ์ตัรำทีส่งูขึน้ ท ำใหก้ำรลงทุนในโครงกำรมจี ำนวนเงนิสงูขึน้ เป็นผลสบืเนื่องมำจำกกำรใหค้วำมส ำคญั
เรื่องกำรรกัษำสิง่แวดลอ้มทำงอำกำศ และกำรปล่อยมลภำวะต่อสิง่แวดลอ้มในประเทศจนี 

 

 4.2   การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
       4.2.1  การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา 
 

 กลยุทธก์ารแข่งขนั 
 ผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้ำในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี จดัจ ำหน่ำยทัง้หมดตำมปรมิำณทีผ่ลติได้

ใหก้ำรไฟฟ้ำทอ้งถิน่หรอืภูมภิำค รำคำจะถูกก ำหนดโดยรฐับำล  
 สว่นผลติภณัฑไ์อน ้ำ จดัจ ำหน่ำยตำมปรมิำณควำมต้องกำรของผูใ้ช ้ซึง่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรม ใน

นิคมอุตสำหกรรมและเขตใกลเ้คยีง ตำมรำคำทีไ่ดต้กลงไว ้ซึง่จะแตกต่ำงตำมปรมิำณและคุณภำพทีต่้องกำร และรำคำ
ไอน ้ำจะปรบัปรุงตำมรำคำถ่ำนหนิที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบนัรฐับำลท้องถิ่นพยำยำมผลกัดนันโยบำยให้ใช้ไอน ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำ และปิดกำรใช้ Bolier ของแต่ละโรงงำน เพื่อให้บรรลุถึงนโยบำยกำรลดมลภำวะ ซึ่งเป็นผลดีต่อ       
ผลประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำทีบ่รษิทัฯลงทุน 

 ลกัษณะลูกค้า 
 ผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้ำ ลูกค้ำคือกำรไฟฟ้ำท้องถิ่นเป็นผู้ร ับซื้อไฟฟ้ำทัง้หมดที่ผลิตได้ ส่วน

ผลติภณัฑไ์อน ้ำจะเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในเขตใกลเ้คยีง 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กำรไฟฟ้ำทอ้งถิน่ จะเป็นลกูคำ้รำยเดยีวของผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมทีใ่ชไ้อ

น ้ำในกำรผลติ อนัไดแ้ก่ อุตสำหกรรมเคม ีอุตสำหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ฟอกยอ้ม อุตสำหกรรมอำหำร
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และอุตสำหกรรมอื่นๆ ทีใ่ชไ้อน ้ำในปรมิำณมำกและต่อเนื่อง 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้ำจะจดัส่งและจ ำหน่ำยผ่ำนสำยส่งแรงสูงเชื่อมกบัเครือข่ำยสำยส่งของกำร

ไฟฟ้ำ ส่วนไอน ้ำจ ำหน่ำยผ่ำนท่อไอน ้ำที่ทำงโรงงำนวำงเป็นเครือข่ำยอยู่รอบบริเวณในเขตนิคม เพื่อให้โรงงำน
อุตสำหกรรมเชื่อมต่อได ้

 กำรพึ่งพิงลูกค้ำของอุตสำหกรรมนี้จึงมีลักษณะเฉพำะตัวไม่เหมือนธุรกิจทัว่ไป เนื่องจำกเป็น
ประเภทสำธำรณูปโภคทีม่คีวำมจ ำเป็นต่อผูบ้รโิภค 

  

        4.2.2   ภาวะการแข่งขนั  
 

 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา 
 ปริมำณควำมต้องกำรไฟฟ้ำและไอน ้ ำมีปริมำณเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง ซึ่งเป็นไปตำมสภำพ

เศรษฐกิจจนีที่ชะลอตวัลง ส่วนรำคำถ่ำนหนิเฉลี่ยในรอบปี 2562 ใกล้เคยีงกบัปีที่ผ่ำนมำ แต่จำกควำมเขม้งวดของ
ภำครฐัเกีย่วกบันโยบำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม ท ำใหโ้รงไฟฟ้ำมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรเรื่องดงักล่ำวเพิม่สงูขึน้ จะไม่มี
กำรแขง่ขนัระหว่ำงกนัภำยในอุตสำหกรรม 

 

 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 จำกสภำวะเศรษฐกจิของประเทศจนีทีช่ะลอตวั ท ำใหแ้นวโน้มภำวะอุตสำหกรรมพลงังำนค่อนขำ้ง

ทรงตวั ในสว่นของสภำพกำรแขง่ขนัในอนำคตมน้ีอย เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำกภำครฐั 
 

  4.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
 4.3.1   ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผ่านมา 
 โรงงำนไฟฟ้ำในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีที่บรษิัทฯ ลงทุนจะใช้ถ่ำนหนิเป็นวตัถุดบิหลกัใน

กำรผลติ ปี 2562 ถ่ำนหนิมรีำคำใกลเ้คยีงกบัปี 2561 ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ยงัสำมำรถรกัษำผลตอบแทนไดด้ ี ถ่ำนหนิโดย
สว่นใหญ่จะมำจำกทำงภำคตะวนัตกเฉียงเหนือของจนีมำถงึโรงงำนโดยระบบขนส่งทำงรถไฟ ต่อดว้ยทำงรถยนต์ แลว้
น ำเขำ้สู่กระบวนกำรผลติกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำของโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ ซึง่มอียู่จ ำนวน 3 โรงงำนในประเทศจนี
ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นขอ้ 4.1 ขอ้ 1 

 

 4.3.2   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
 ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนีมนีโยบำยกำรควบคุมสิง่แวดลอ้มทีเ่ขม้งวดเพิม่มำกขึน้ ท ำให้ต้องมี

กำรลงทุนเพิม่อุปกรณ์ต่ำงๆ เพิม่กระบวนกำรก ำจดัและดกัจบัสิง่ทีเ่ป็นพษิและเศษวสัดุเหลอืใชใ้นเกณฑส์งูขึ้น บรษิทัที่
ลงทุนตอ้งปฏบิตัใิหไ้ดผ้ลตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
 

4.4  ปัจจยัเส่ียง 
ผลกระทบจำกนโยบำยของรฐับำลใหเ้ขม้งวดในเรื่องสิง่แวดลอ้ม  ท ำใหโ้รงไฟฟ้ำตอ้งปรบัปรุงหรอืเพิม่อุปกรณ์

เพื่อลดกำรปล่อยมลพษิ มเิช่นนัน้อำจถูกปรบัลดรำคำค่ำไฟฟ้ำ หรือถึงขัน้ปิดกิจกำร ซึ่งท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มเพิม่สงูขึน้ และอำจกระทบกบัผลประกอบกำรของโรงไฟฟ้ำ แต่เนื่องจำกเศรษฐกจิจนีอยู่ใน
ภำวะชะลอตวั ท ำใหอุ้ปสงคใ์นกำรใชถ่้ำนหนิไม่เพิม่ขึน้ อำจสง่ผลใหร้ำคำถ่ำนหนิลดลง จงึอำจท ำใหผ้ลประกอบกำรยงั
รกัษำระดบัในเกณฑด์ ี
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5.   ธรุกิจเคมี 
 

 5.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ คอื Taixing - Union Zond Chemical Co., Ltd. ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Taixing มณฑลเจยีงซ ู
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2550 ท ำกำรผลติ Phthalic Anhydride (PA) ซึง่เป็นสำรเคมหีลกั 
และ Fumaric Acid เป็นผลผลติรองทีใ่ชเ้ป็นส่วนผสมในกำรผลติพลำสตกิ (Plasticizer) โดยเฉพำะ PVC และอื่นๆ 
ปัจจุบนัเน้นกำรผลติ PA เป็นหลกั 

 

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรอืข้อจ ากดัการประกอบธรุกิจ  
 ธุรกจิเคมถีูกก ำหนดโดยรฐับำลประเทศจนี ให้สำมำรถจดัตัง้ได้เฉพำะในเขตนิคมอุตสำหกรรมเคมเีท่ำนัน้  

กำรจดัตัง้และขยำยก ำลงักำรผลติจะต้องผ่ำนกำรประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  ปีที่ผ่ำนมำเศรษฐกจิอยู่ในภำวะ
ชะลอตวั รำคำขำยของสนิคำ้จงึไม่สำมำรถปรบัตวัสงูขึน้  ในขณะทีร่ำคำวตัถุดบิยงัมคีวำมผนัผวนไม่แน่นอน 

 

 5.2  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
       5.2.1   การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผ่านมา 
 

นโยบายการตลาด : บรษิทัผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์PA ใหก้บัลูกคำ้ในเขตเศรษฐกจิของมณฑลเจยีงซู
โดยโรงงำนสำมำรถเปิดตลำดทำงตอนใตข้องประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ซึง่ปัจจุบนัเป็นตลำดหลกั  
 

กลยุทธ์การแข่งขนั : บรษิทัอำศยัควำมช ำนำญดำ้นกำรตลำดของผูร้่วมทุน ท ำใหร้บัรูค้วำมเคลื่อนไหวทำง
กำรตลำด สง่ผลใหม้กีำรปรบัตวัไดท้นัหำกมกีำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

ลกัษณะลูกค้า : มทีัง้ลูกคำ้โรงงำน ซึง่เป็นผูใ้ชโ้ดยตรง และลูกค้ำทีค่ำ้ขำยเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยใหลู้กค้ำ
ปลำยทำงอกีต่อหนึ่ง   

        5.2.2  ภาวะการแข่งขนั 
สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา 

ผลติภณัฑ ์PA ยงัคงมกีำรแข่งขนัรุนแรง ภำคกำรผลติมผีลผลติมำกกว่ำควำมต้องกำรของตลำด ท ำใหร้ำคำ
ขำยค่อนขำ้งอ่อนตวัลง ไม่สำมำรถปรบัรำคำใหส้งูขึน้ได ้
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

สบืเนื่องจำกกำรที่บรษิัทเปลี่ยนวตัถุดบิในกำรผลติ PA ซึง่มตี้นทุนกำรผลติทีถู่กกว่ำวตัถุดบิเดมิ ซึ่งมรีำคำ
แปรผนัตำมรำคำน ้ำมนั ท ำให้บรษิัทสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลติได้ดขีึน้ สรำ้งควำมไดเ้ปรยีบเชงิแข่งขนัต่อคู่แข่ง 
ประกอบกบักำรปรบัตวัของอุปสงคแ์ละอุปทำนในตลำด ท ำใหก้ำรแขง่ขนัมรีะดบัสงูขึน้ 

 

 5.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
       5.3.1   ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผ่านมา 
 

ผลติภณัฑผ์ลติจำกโรงงำนจ ำนวน 1 แห่ง ทีเ่มอืง Taixing ประเทศจนี  

         5.3.2  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้    
โรงงำน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd. ตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมเคมโีดยตรง ซึง่โดยปกติ

ทำงหน่วยรำชกำรมีข้อก ำหนดเข้มงวดส ำหรบัโรงงำนที่จดัตัง้ในเขตนิคมอยู่แล้ว จึงผ่ำนมำตรฐำนข้อก ำหนดทำง
สิง่แวดลอ้มทีท่ำงเขตนิคมและรฐับำลบงัคบั  
 5.4  ปัจจยัความเส่ียง 
  จำกควำมผนัผวนทำงด้ำนรำคำของวตัถุดบิและอุปสงค์ของผลผลติทีล่ดลง ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
และผลประกอบกำรโดยตรง อกีทัง้กำรแข่งขนัทำงด้ำนกำรตลำดที่เพิม่มำกขึน้ บรษิัทได้ป้องกนัควำมเสีย่งโดยผลติ
สนิคำ้ประเภททีต่อ้งใชว้ตัถุดบิทีม่คีวำมผนัผวนดำ้นรำคำน้อย 
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   6.   ธรุกิจโรงแรม 
 
 

  บรษิทัฯ มกีำรลงทุนในธุรกจิโรงแรม ภำยใต้ชื่อทำงกำรคำ้ คอื โรงแรม ฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปำ ซึง่
ตัง้อยู่ทีใ่จกลำงอ ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์รำยไดข้องธุรกจินี้ผนัผวนตำมฤดกูำล ซึง่มขีอ้มลูทีส่ ำคญัดงันี้ 
 6.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
  เป็นธุรกจิประเภทโรงแรมระดบั 5 ดำวตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงหวัหนิ สำมำรถเหน็ทศันียภำพของทะเลอ่ำวไทย 
จำกหอ้งพกัทีใ่หบ้รกิำรไดทุ้กหอ้ง พรอ้มสิง่อ ำนวยควำมสะดวกไวบ้รกิำรลูกคำ้คอื สระว่ำยน ้ำขนำดใหญ่ สนำมเทนนิส 
สนำมสควอช หอ้งอบไอน ้ำ หอ้งซำวน่ำ สปำ และฟิตเนส หอ้งประชุมและจดัเลีย้ง ตลอดทัง้หอ้งอำหำรและบำร ์หลำย
รปูแบบ 
 ธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่ต้องได้รบัใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและห้องอำหำร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ
ใบอนุญำตครบถว้นและถูกตอ้งจำกทำงรำชกำร และยงัมอีำยุกำรใชง้ำนได ้
 

 6.2  การตลาดและการแข่งขนั 
 6.2.1   การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 
          นโยบายการตลาด   
 บรษิัทฯ มนีโยบำยท ำกำรตลำดทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ ทัง้ในแถบเอเซยี สหรฐัอเมรกิำ ออสเตรเลยี 
ยุโรป และขยำยไปยงัรสัเซยี และตะวนัออกกลำงดว้ยสือ่โฆษณำ และรปูแบบทีด่งึดดูควำมสนใจ 
          กลยุทธก์ารแข่งขนั    
 บรษิทัฯ มกีลยุทธก์ำรแขง่ขนัโดย จดัปรบัปรุงหอ้งพกัใหอ้ยู่ในระดบัหรู 5 ดำว บรกิำรอำหำรใหม้ีคุณภำพเพื่อ
สนองตำมควำมประสงคข์องลกูคำ้ จดัโปรแกรมกำรสง่เสรมิกำรขำยใหแ้ขง่ขนัไดก้บัคู่แขง่ 
          ลกัษณะลูกค้าและความสมัพนัธ์  
 ลกัษณะลูกค้ำเป็นประเภทนักท่องเทีย่ว นักธุรกจิ องค์กรภำครฐั สถำนทูต ลูกค้ำประเภทจดัประชุมสมัมนำ      
คู่สมรส กรุ๊ปทวัร์ บรษิัทฯ เอเยนซี่รบัจองห้องพกัโรงแรม ถึงแม้ว่ำลูกค้ำเหล่ำนี้ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ หรอืเกี่ยวขอ้งกบั 
บรษิทัฯ แต่ทำงโรงแรมตอ้งรกัษำสมัพนัธภำพทีด่ไีวต้ลอดไป 
          กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 นกัท่องเทีย่วทัง้สว่นตวัและประเภทเป็นกลุ่ม นกัธุรกจิ นิตบิุคคล ในสำยงำนทีต่อ้งจดัประชุมอบรมเชงิวชิำกำร 
บรษิทัตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยรบัจองหอ้งพกัโรงแรม องคก์รภำครฐั และสถำนทตู 
           การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 มทีัง้พนักงำนขำย พนักงำนกำรตลำด ติดต่อเองโดยตรง หรือผ่ำนบริษัทตวัแทนรบัจองห้องพกั ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ รวมถงึขำยผ่ำนระบบ e-Commerce และผ่ำนเวบ็ไซตร์บัจองหอ้งพกัต่ำงๆ             
 สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิซึง่เป็นบรกิำรที่เกดิขึน้ทัง้หมดภำยในประเทศไทย
เท่ำนัน้ 
 

           กลุ่มประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
 มทีัง้ประเทศไทย กลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี ยุโรป ออสเตรเลยี อเมรกิำ รวมทัง้แถบเอเซยี 
  

 การพึ่งพิงลูกค้า 
 บรษิทัฯ ไม่มกีำรพึง่พงิลกูคำ้ หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดทีม่บีทบำทส ำคญั ต่อกำรอยู่รอดของบรษิทั รวมทัง้ไม่มี
กำรพึง่พงิรำยใดดงักล่ำวเกนิ 30% ของรำยได ้
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 6.2.2   สภาพการแข่งขนั  
 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 ในปี 2562 สภำพกำรแข่งขนัของธุรกจิโรงแรมทีห่วัหนิยงัคงมกีำรแข่งขนัสงู ทัง้ในด้ำนรำคำ และกำร
จดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิกำรขำย เนื่องจำกมโีรงแรมทีม่กีำรปรบัปรุงเสรจ็ รวมทัง้มธีุรกจิคอนโดมเินียมใหม่ๆ และวลิล่ำ
ต่ำงๆ เพิม่ขึน้ทีเ่สนอบรกิำรแบบใหเ้ช่ำระยะสัน้ จงึมปัีจจยักำรแขง่ขนัดำ้นรำคำเพิม่มำกขึน้  
 

 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม เนื่องจำกขอ้จ ำกดัจำกกำรระบำดของไวรสัสำยพนัธ์ใหม่ หรอื Covid-19 ซึ่ง
แพร่กระจำยไปทัว่โลก ส่งผลให้ธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วไดร้บัผลกระทบเป็นวงกวำ้ง อย่ำงไรก็
ตำม ทัง้ภำครฐัและเอกชน รวมถงึธนำคำรพำณิชยต่์ำงๆ ไดร้่วมกนัออกมำตรกำรเพื่อบรรเทำผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และ
คำดว่ำจะช่วยฟ้ืนฟูภำคกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถกลบัมำขยำยตวัในครึ่งปีหลงั ซึ่งคงต้องขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของไวรสัโควดิ-19 เป็นส ำคญั ในปีทีผ่่ำนมำ หวัหนิยงัคงเป็นเป้ำหมำยกำรท่องเทีย่วทีส่ ำคญัของนักท่องเทีย่วทัง้
ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิเน่ืองจำกอยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพ สำมำรถเดนิทำงไดส้ะดวกทัง้ทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ
สว่นสภำพกำรแขง่ขนัในอนำคต ยงัคำดว่ำจะทวคีวำมรุนแรง ทัง้ดำ้นรำคำและกำรเพิม่ขึน้ของอุปทำน 
 จ านวนคู่แข่ง โดยประมำณในระดบัเดยีวกนั มจี ำนวน 4 แห่งในหวัหนิ  
 ขนาดของบริษทั เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ มขีนำดใหญ่กว่ำเลก็น้อย 
 สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั ถือว่ำบรษิัทมสีถำนภำพในกำรแข่งขนัที่ด ีเนื่องจำกได้เปรยีบด้ำน
สถำนทีต่ัง้ทำงกำยภำพ โดยตวัโรงแรมตัง้อยู่ตดิชำยหำดและใกลต้วัเมอืงหวัหนิ นอกจำกนัน้ หอ้งพกั จ ำนวน 296 หอ้ง 
มองเหน็ววิทะเลไดจ้ำกระเบยีงสว่นตวัทุกหอ้ง มหีอ้งอำหำรหลำยรปูแบบ เปิดบรกิำรดว้ยอำหำรคุณภำพด ีทัง้นี้ บรษิทัฯ 
มนีโยบำยและแผนในกำรลงทุนปรบัปรุงหอ้งพกั ใหร้กัษำระดบัเป็นโรงแรม 5 ดำว เพื่อแข่งขนัไดใ้นธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง 
ดงันัน้ ถอืว่ำบรษิทัฯ ยงัมศีกัยภำพในกำรแขง่ขนั และมคีวำมเจรญิเตบิโตในอนำคต 
 

 6.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
 6.3.1   ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 บรษิทัฯ มจี ำนวน 1 โรงแรม ภำยใตช้ื่อทำงกำรคำ้ คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปำ ตัง้อยู่
เลขที ่33 ถนนนเรศด ำรหิ ์อ ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยมจี ำนวนหอ้งพกัทัง้หมด 296 หอ้ง 
  จ ำนวนหอ้งอำหำร  มหีอ้งอำหำร 4 แห่ง บำร ์5 แห่ง 
 จ ำนวนหอ้งประชุม และหอ้งเอนกประสงค ์ มทีัง้หมด 5 หอ้ง 
 6.3.2  การจดัหาวตัถดิุบหรือผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 
 สว่นมำกเป็นสิง่อ ำนวยควำมสะดวก ของใชภ้ำยในหอ้งพกั ซือ้จำกคู่คำ้ ทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
สว่นวตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำ้นอำหำร ซือ้จำกคู่คำ้ทีข่ำยสง่หลำยรำย ซึง่ไม่มคีวำมสมัพนัธก์บับรษิทัเช่นกนั โดยไม่มกีำร
พึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใดเกนิ 30% ของยอดซือ้รวม 
 สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบ   เป็นกำรซือ้ภำยในประเทศทัง้หมด 
   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 เน่ืองจำกธุรกจิโรงแรมเป็นประเภทกำรใหบ้รกิำรเป็นหลกั ไม่ใช่โรงงำนผลติ จงึไม่มมีลภำวะทีเ่ป็นพษิ  
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้ปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยที่ดี ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ไม่มขีอ้พพิำทหรอืกำรถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัเรื่องสิง่แวดลอ้ม นอกจำกนี้ มกีำรเปลีย่นไปใชว้สัดุ
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

 6.4 มลูค่าของงานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ  
 เนื่องจำกธุรกจิเป็นประเภททีลู่กค้ำมำใช้บรกิำรที่โรงแรม ไม่ต้องส่งมอบนอกสถำนที่  จงึไม่มมีูลค่ำของงำน           
ทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ 
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ข.  กลุ่มการลงทนุและอ่ืนๆ 
 

 ลกัษณะของกำรลงทุน และอื่นๆ บรษิัทมกีำรลงทุนในธุรกจิโรงงำนผลติพรมรถยนต์ในประเทศจีน และยงัม ี    

เงนิลงทุนในบรษิทัอื่นๆ โดยค ำนึงถงึปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกจินัน้ๆ เป็นเกณฑ ์ประกอบกบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนดว้ย  

 เน่ืองจำกกำรลงทุนเป็นประเภทธุรกจิทีไ่ม่มกีำรผลติและไม่ต้องด ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดและกำรแข่งขนั หรอื

กำรจดัหำวตัถุดบิแต่อย่ำงใด จงึไม่ต้องเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบักำรผลติ กำรตลำด กำรแข่งขนั ตลอดทัง้เรื่องกำรจดัหำ

วตัถุดบิของกลุ่มธุรกจินี้ นอกจำกนี้แหล่งทีม่ำของเงนิลงทุนมำจำกทุนจดทะเบยีน ก ำไรสะสม และแหล่งเงนิกูเ้ท่ำนัน้   
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 
 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่ท ำหน้ำทีป่ระเมนิควำมเสีย่ง รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยเสนอ
ใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง และสรุปผลกำรประเมนิใหค้ณะกรรมกำรของแต่ละบรษิทั และให้
บริษัทฯ ทรำบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นี้เนื่องจำกเหตุกำรณ์สภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคม มีกำ ร
เปลีย่นแปลง จงึต้องมกีำรทบทวนปัจจยัควำมเสีย่ง ประเมนิควำมรุนแรงและโอกำสกำรเกดิ ผลกระทบ และทบทวน
มำตรกำรกำรจดักำร และแผนกำรปฏิบตัิ เพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ หรือขจดัควำมเสี่ยง
ออกไป ในกำรพจิำรณำถงึปัจจยัควำมเสีย่งไดดู้จำกทัง้ปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก โดยแบ่งลกัษณะควำมเสีย่ง
เป็นในดำ้นธุรกจิ ด้ำนกำรด ำเนินงำน ดำ้นกำรเงนิ และควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อ
บรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั อนึ่ง มำตรกำรและนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดถู้กถ่ำยทอดสูผู่บ้รหิำร และระดบัปฏบิตักิำร
ของทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มที่ประกอบธุรกจิหลกั เพื่อให้ทรำบวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน และด ำเนินไปในทศิทำง
เดยีวกนั  เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย 

เหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของควำมเสี่ยง ที่อำจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และต่อกำรลงทุนของ               
ผูถ้อืหลกัทรพัยอ์ย่ำงมนียัส ำคญั เรื่องหลกัๆประกอบดว้ย 

 

3.1  ความเส่ียงด้านธรุกิจ  คอื ควำมเสีย่งเรื่องผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ คอืกำรลงทุน ซึ่งประกอบดว้ยเงนิลงทุนทัง้ภำยในประเทศ 

และต่ำงประเทศ รำยได้จำกเงนิลงทุน คอื ผลตอบแทนในรูปของเงนิปันผล จงึอำจเกดิความเส่ียงด้านผลตอบแทน
จากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่จะมผีลกระทบท ำใหก้ ำไรอำจจะลดลง บรษิทัฯ ประเมนิว่ำโอกำสเกดิและ
ผลกระทบในกรณีนี้ มรีะดบัปำนกลำง เนื่องจำกกำรลงทุนมคีวำมหลำกหลำย ส ำหรบัมำตรกำรกำรจดักำรควำมเสีย่งนี้ 
คอืกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน และผลตอบแทนกำรลงทุนอย่ำงใกลช้ดิ และประเมนิสถำนกำรณ์ในอนำคตของกจิกำร
ทีล่งทุนเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขล่วงหน้ำ รวมทัง้พจิำรณำกำรพฒันำธุรกจิ โดยใหบ้รษิทัทีไ่ปลงทุนท ำแผนระยะกลำง เพื่อ
เสนอคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ หลงัจำกทีป่ลำยปี 2561 มกีำรเสนอแผนกลยุทธ์และเป้ำหมำยแลว้ ในปี 2562 มกีำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนกบัแผน และมกีำรปรบักลยุทธใ์นสว่นทีไ่ม่ไดเ้ป็นไปตำมแผน 

 

3.1.1  ส าหรบัเรือ่งรายได้จากการลงทุนลดลง  บรษิทัฯ มมีำตรกำรกำรจดักำรโดยหำธุรกจิใหม่ โดย
ตัง้แต่ปี 2558 บรษิัทฯ ลงทุนในธุรกจิใหม่ เพื่อขยำยประเภทธุรกจิซึ่งเป็นกำรเริม่ต้นลงทุนกจิกำรให้บรกิำรทำงกำร
แพทย์และกำรพยำบำล ทัง้นี้ ต้องใช้เวลำก่อสร้ำงโรงพยำบำลประมำณ 3 ปี จึงจะด ำเนินธุรกจิได้ ขณะนี้อยู่ในช่วง
ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง คำดว่ำปลำยปี 2563 จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรได ้1 แห่ง 
 

 3.2  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ทีม่นียัส ำคญั  คอื 
 

 3.2.1  ความเส่ียงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธรุกิจท่ีไปลงทุน     
        ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กำรลงทุน ดงันัน้ถ้ำหำกองค์กรที่บริษัทฯ ไปลงทุนเกิดมีกำรบริหำรงำน
ผดิพลำดกอ็ำจเสยีหำยต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯได ้ 
 บริษัทฯ ประเมนิว่ำทัง้โอกำสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดบัปำนกลำง ทัง้นี้  เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำร
กระจำยกำรลงทุนในหลำยธุรกจิ บรษิัทฯ มมีำตรกำรรองรบัโดยก ำหนดให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งขององค์กรที่ไป
ลงทุน ให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในและประเมินตนเอง มนีโยบำยให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มกีำร
ตดิตำมผลงำน และกำรประชุมกบัผูร้่วมทุน และผูบ้รหิำรธุรกจิอย่ำงสม ่ำเสมอ และในส่วนของบรษิทัฯ ต้องมรีะบบกำร
ตรวจสอบตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไวข้องแต่ละธุรกจิทีไ่ปลงทุน โดยเฉพำะ
เน้นใหค้วำมส ำคญัมำกในเรื่องกำรตรวจควบคุมสนิคำ้คงเหลอื ตลอดจนกำรบรหิำรงำนเรื่องลกูหนี้และเจำ้หนี้ และระบบ
อื่นๆ ในล ำดบัรองลงมำ 
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 3.2.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงค าสัง่ผลิตจากลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 
 

บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ บำงแห่งเป็นธุรกจิร่วมทุน ซึ่งผู้ร่วมทุนชำวต่ำงประเทศเป็นผู้ด ำเนินกำรด้ำน
กำรตลำดในต่ำงประเทศ ซึง่เป็นสดัส่วนเกอืบทัง้หมดของสนิคำ้ทีผ่ลติได ้ผลกระทบจำกกำรพึง่พงิค ำสัง่ผลติจำกลูกคำ้
รำยใหญ่น้อยรำยนี้ อยู่ในระดบัสงู ถ้ำหำกลูกคำ้เปลีย่นแปลงหรอืลดจ ำนวนสัง่ซือ้ หรอืยำ้ยฐำนกำรผลติไปประเทศอื่น 
แต่โอกำสเกิดมน้ีอยเนื่องจำกผู้ร่วมทุนมีเงินลงทุนสดัส่วนประมำณกึ่งหนึ่ง ซึ่งย่อมต้องประสำนประโยชน์เพื่อให้มี
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  

บรษิัทฯ มมีำตรกำรรองรบัโดยกำรรกัษำควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้ร่วมทุน และผลติสนิค้ำให้ได้คุณภำพ
ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

 

3.2.3  ความเส่ียงจากการมีทรพัยสิ์นท่ีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน 
 

 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิบำงสว่นทีไ่ม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน คอื ทีด่นิ อำคำรทีอ่ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี
ที่อ ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง ที่อ ำเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี และที่อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสำคร ซึ่งแสดง
รำยละเอยีดในสว่นประกอบของขอ้มูลหวัขอ้ที ่4 เรื่องทรพัยส์นิทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ หวัขอ้ย่อย (1) เรื่องทีด่นิและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน บริษัทฯประเมินควำมเสี่ยงเรื่องนี้ในระดบัน้อยถึงปำนกลำง ทัง้นี้ มีกำรด ำเนินเรื่องให้ส ำรวจ
ทรพัย์สนิดงักล่ำว และประเมินมูลค่ำยุติธรรม ซึ่งผลกำรประเมินทรพัย์สนิดงักล่ำวมีมูลค่ำสูงกว่ำรำคำทุนทำ งบญัชี
พอสมควร ฝ่ำยบรหิำรมกีำรตดิตำมเพื่อแสวงหำโอกำสในทำงเศรษฐกจิในจงัหวะเวลำทีเ่หมำะสม 

 

3.2.4  ความเส่ียงจากความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต คอรร์ปัชัน่ 
 

ดว้ยค่ำนิยมของบรษิัทฯ คอื  คุณธรรม  คุณภำพ  คุณประโยชน์ โดยมนีโยบำยให้ด ำเนินธุรกจิอย่ำงมี
คุณธรรม ถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ใหม้กีำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่มำตัง้แต่เริม่ตน้ อย่ำงไรกต็ำม เรื่องนี้เป็นควำมเสีย่งประเภท
หนึ่งมกีำรประเมนิโอกำสเกดิและผลกระทบแลว้จดัอยู่ในเกณฑป์ำนกลำง เนื่องจำกคำดว่ำมโีอกำสเกดิน้อยแต่ถ้ำเกดิจะ
มผีลกระทบปำนกลำง ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ และผู้บรหิำรเสียชื่อเสยีง และขดัแย้งกบันโยบำยทำงธุรกจิที่ก ำหนดไว ้ 
ทัง้นี้ แนวนโยบำยกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ มกีำรสื่อสำรประชำสมัพนัธส์ร้ำงจติส ำนึกใหผู้บ้รหิำรและพนักงำน
รบัทรำบและถือปฏบิตัิตำม โดยมีมำตรกำรให้ปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเคร่งครดั และมีกำรติดตำม
ตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

  

 3.3  ความเส่ียงด้านการเงิน ทีม่นียัส ำคญั คอื 
 

 3.3.1  ความเส่ียงเรือ่ง การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัในกลุ่ม  
 

  บริษัทฯ ประเมินว่ำโอกำสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดบัค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกบริษัทหลักในกลุ่มมี
สดัส่วนกำรส่งออกมำกพอสมควร ถ้ำอตัรำแลกเปลี่ยนของเงนิบำทเทยีบกบัดอลล่ำรส์หรฐั มคีวำมผนัผวนมำก จะมี
ผลกระทบกบัจ ำนวนเงนิตรำต่ำงประเทศทีบ่รษิัทในกลุ่มได้รบัจำกกำรช ำระค่ำสนิค้ำที่ส่งออกและขำยเปลี่ยนเป็นเงนิ
สกุลบำท ควำมเสีย่งดำ้นน้ีจงึเป็นปัจจยัทีค่่อนขำ้งส ำคญั  บรษิทัฯ มมีำตรกำรรองรบัโดยมอบหมำยใหม้ผีูร้บัผดิชอบใน
กำรตดิตำมสถำนกำรณ์ และจดักำรเรื่องอตัรำแลกเปลีย่นโดยตอ้งรำยงำนและปรกึษำหำรอืกบักรรมกำรผูจ้ดักำรของแต่
ละบริษัทในกลุ่มนัน้ๆ เพื่อตัดสนิใจให้ทนัต่อเหตุกำรณ์ รวมทัง้ให้แต่ละบรษิัทดงักล่ำวรำยงำนผลกระทบจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ปรมิำณลกูหนี้ เจำ้หนี้ ทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศใหบ้รษิทัใหญ่ไดท้รำบ 
 โดยปกตบิรษิทัฯ ในกลุ่มมนีโยบำยบรหิำรปัจจยัควำมเสีย่งดำ้นนี้โดยใชว้ธิ ีNatural Hedge และพจิำรณำ
ซือ้ Forward Contract กบัธนำคำรตำมแต่ละสถำนกำรณ์ใหเ้หมำะสม แต่ไม่ใหด้ ำเนินกำรเพื่อกำรเกง็ก ำไรดำ้นอตัรำ
แลกเปลีย่น ใหท้ ำเพยีงเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งเท่ำนัน้ นอกจำกนี้ มกีำรเชญิวทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญจำกสถำบนักำรเงนิมำให้
ควำมรู้กบัผูบ้รหิำรและเจำ้หน้ำที่ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิัทในกลุ่มเป็นครัง้ครำว เพื่อเสรมิทกัษะ และเน้นควำมส ำคญัให้มี
ควำมระมดัระวงัในกำรบรหิำรเรื่องดงักล่ำวดว้ย 
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3.3.2  ความเส่ียงเรือ่ง การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

 ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืกำรลงทุน ซึง่มกีำรลงทุนในธุรกจิหลำยดำ้น เมื่อเวลำผ่ำนไป สถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกจิ กำรเมอืง สงัคม อุปสงค ์อุปทำน รำคำวตัถุดบิ รำคำพลงังำน และแนวโน้มกำรบรโิภคฯ มกีำรปรบัเปลีย่น 
ย่อมอำจจะมผีลกระทบต่อธุรกจิบำงประเภทที่บรษิัทฯ ลงทุนอยู่ ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทที่บรษิัทฯ ไปลงทุน
ไดร้บัผลกระทบในทำงลบ กอ็ำจท ำใหมู้ลค่ำตำมสดัส่วนในส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ๆ ลดลง รวมทัง้ กำรประเมนิ
โอกำสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนจำกเงนิลงทุน หรอืมูลค่ำเงนิลงทุนในขณะใดๆ ถ้ำลดต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 
บรษิัทฯ กจ็ ำเป็นต้องบนัทกึผลจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนนัน้ ดงัที่ได้เคยด ำเนินกำรไปแล้วในปีที่ผ่ำนๆมำ ทัง้นี้
บรษิทัฯ ประเมนิว่ำโอกำสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัปำนกลำง โดยบรษิทัฯ มมีำตรกำรใหม้รีะบบกำรประเมนิธุรกจิ
ทีไ่ปลงทุน   

3.4  ปัจจยัท่ีมาจากเหตุการณ์ภายนอก   ซึง่ไม่อยู่ในวสิยัทีบ่รษิทัฯ จะควบคุมได ้ ประเภท
ควำมเสีย่งทีม่นียัส ำคญัต่อบรษิทัฯ มดีงันี้ 

 

 3.4.1  ความเส่ียงเรือ่งอตัราดอกเบี้ยสูงขึน้ 
 

   บรษิทัในกลุ่มบำงบรษิทั มแีหล่งทีม่ำของเงนิทุนด ำเนินกำรส่วนหนึ่งเป็นเงนิกู ้ดงันัน้ถ้ำอตัรำดอกเบีย้
ในตลำดเงนิสงูขึน้ จะท ำใหบ้รษิทันัน้ๆ มภีำระต้นทุนทำงกำรเงนิทีส่งูขึน้ตำมไปด้วย ซึง่เป็นปัจจยัทีอ่ยู่นอกเหนือจำก
กำรควบคุมของบรษิทัฯ ในรอบปี 2562 อตัรำดอกเบีย้ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ แต่มองในภำพรวมของบรษิทัและ
บรษิัทย่อยที่มแีหล่งที่มำของเงนิทุนจำกเงนิกูม้จี ำนวนไม่สูง บรษิัทจงึประเมนิว่ำผลกระทบมเีลก็น้อย อย่ำงไรกต็ำม 
บริษัทฯ มีนโยบำยดูแลป้องกนัควำมเสี่ยงในด้ำนนี้ โดยรกัษำสดัส่วนของโครงสร้ำงระหว่ำงหนี้เงนิกู้และเงนิทุนให้
เหมำะสม เพื่อใหร้ะดบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสงูกว่ำตน้ทุนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

 

 3.4.2  ความเส่ียงเรือ่งการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 

           ปี 2562 อตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิโลกชะลอลง ซึง่ส่งผลกระทบถงึเศรษฐกจิไทย ค ำสัง่ซือ้จำก
ลูกคำ้ต่ำงประเทศลดลง หรอืลูกค้ำ ส่งค ำสัง่ซือ้สนิค้ำไปยงัประเทศที่ก ำลงัเริม่พฒันำ ซึ่งมคี่ำแรงถูกกว่ำประเทศไทย 
หลำยอุตสำหกรรมในประเทศไทยรวมทัง้บริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุน ได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น 
อุตสำหกรรมสิง่ทอ อุตสำหกรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกบัอุตสำหกรรมผลติรถยนต์ บรษิทัฯ ประเมนิควำมเสีย่งเรื่องนี้ในระดบั
ปำนกลำง โดยมมีำตรกำรกำรจดักำร ใหร้กัษำสว่นแบ่งกำรตลำด และพฒันำคุณภำพของสนิคำ้ใหแ้ขง่ขนักบัคู่แขง่ใหไ้ด ้
ถำ้แกไ้ขไม่ไดก้ค็วรพจิำรณำหยุดด ำเนินงำน อนึ่ง กำรลงทุนต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ หวงัผลระยะยำว บรษิทัฯ มมีำตรกำร
กำรจดักำรควำมเสีย่งนี้โดยระมดัระวงักำรลงทุน และติดตำมภำวะเศรษฐกจิของประเทศที่ไปลงทุนและท ำกำรค้ำ 
รวมทัง้ก่อนลงทุนใหม่ใหศ้กึษำปัจจยัพืน้ฐำนของบรษิทัทีจ่ะลงทุน เพื่อหำผลตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อไป 
 

 3.4.3 ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศ 
 

                       ภำวะเศรษฐกจิของประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปตำมกำรเมอืง สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป อุปสงค์ภำยในประเทศด้ำนสนิคำ้อุปโภคลดลง ค ำสัง่ซือ้จำกลูกค้ำไม่ไดเ้พิม่ขึน้ตำมแผน ส่วนรำคำขำยต้องรกัษำ
ระดบัไม่สำมำรถเพิม่ไดเ้ท่ำสดัสว่นของตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกสภำวะกำรแข่งขนัสงูมำก ส่วนมำกเปลีย่นแปลงไปใน
ทศิทำงมุ่งเน้นดำ้นรำคำสนิคำ้ให้ต ่ำกว่ำคู่แข่งแต่ได้คุณภำพตำมที่ต้องกำร กำรเปลี่ยนแปลงนี้บำงส่วนมชี่องทำงกำร
ขำยทีเ่พิม่ขึน้จำกสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ดงันัน้ ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในกลุ่มมอียู่ในเกณฑป์ำนกลำง โดยมี
มำตรกำรเพิม่ควำมระมดัระวงัเรื่องกำรบรหิำรจดักำร หรอืเพิม่ช่องทำงกำรด ำเนินธุรกจิ และตดิตำมสภำวะเศรษฐกจิ ปี 
2562 ธุรกจิในกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบ คอื กลุ่มสิง่ทอด้ำนเสือ้ผำ้ส ำเรจ็รูป กลุ่มธุรกจิพลำสตกิ ยำงและโลหะ ซึ่งอยู่ใน
ขัน้ตอนระหว่ำงกำรปรบัปรุงแกไ้ข 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 
             4.1  รายละเอยีดของสนิทรพัยข์องบรษิทั และ บรษิทัยอ่ยในปี 2562 
 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
                            
               (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ทีด่นิและ 
สว่นปรบัปรงุ

ทีด่นิ 
รอกำรพฒันำ 

 
อำคำรโรงงำน 
และอำคำร
ส ำนกังำน 
ใหเ้ช่ำ 

 
 
 

งำนระหวำ่ง
ก่อสรำ้ง 

 
 
 
 

รวม 

 
ทีด่นิและ 

สว่นปรบัปรงุ
ทีด่นิ 

รอกำรพฒันำ 

อำคำร
โรงงำน 

และอำคำร
ส ำนกังำน 
ใหเ้ช่ำ 

 
 
 
 

รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562        
รำคำทุน 2,100,756 2,592,840 93,884 4,787,480 1,545,124 1,794,583 3,339,707 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (66,739) (2,148,797)       - (2,215,536) (56,114) (1,646,340) (1,702,454) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (4,413) (151,808) (25,000) (181,221) (4,413) (138,707) (143,120) 
มลูค่ำตำมบญัช ี– สุทธ ิ 2,029,604 292,235 68,884 2,390,723 1,484,597 9,536 1,494,133 

 
 
 
                        (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
มลูคำ่ตำมบญัช ีณ 31 ธนัวำคม  2561 2,072,096 1,142,178 
ซือ้สนิทรพัย ์ 370,322 358,435 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย-์มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี (7) (7) 
คำ่เสื่อมรำคำส ำหรบัปี (30,020) (6,473) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (21,668) -       
มลูคำ่ตำมบญัช ีณ 31 ธนัวำคม 2562 2,390,723 1,494,133 
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ท่ีดิน  อาคาร  และอปุกรณ์                          
          (หน่วย : พนับำท) 

งบการเงินรวม 
 
 
 
   

 
 
 

ทีด่นิ 

 
 

สว่นปรบัปรงุ 
ทีด่นิ 

อำคำร และสว่น
ปรบัปรงุอำคำร 
และระบบ

สำธำรณูปโภค 

 
เครื่องจกัร 

และ 
อุปกรณ์ 

 
โรงงำนผลติ 
กระแส 
ไฟฟ้ำ 

 
 
 

อื่นๆ 

 
 
 

รวม 

ราคาทุน        
ณ 31 ธนัวำคม 2561 1,896,985 20,571 3,496,276 6,440,735 2,019,011 1,251,652 15,125,230 
ซื้อเพิม่ - 511 48,042 74,184 247,143 365,880 735,760 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย - - (13,487) (149,243) (89,188) (81,154) (333,072) 
โอนระหว่ำงบญัช ี - - 1,854 33,047 - (34,901) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - (55,588) - (175,466) (3,147) (234,201) 
ณ 31 ธนัวำคม 2562 1,896,985 21,082 3,477,097 6,398,723 2,001,500 1,498,330 15,293,717 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ 31 ธนัวำคม 2561 - 7,788 1,720,523 5,284,096 410,234 909,099 8,331,740 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี - 1,194 185,408 333,642 113,935 139,708 773,887 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัส่วนทีจ่ ำหน่ำย / 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

 
- 

 
(12,135) 

 
(138,177) (69,823) 

 
(73,261) 

 
(293,396) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ - - (18,392) - (35,652) (2,845) (56,889) 
ณ 31 ธนัวำคม 2562 - 8,982 1,875,404 5,479,561 418,694 972,701 8,755,342 
ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ 31 ธนัวำคม 2561 - - - 1,072 - 13,346 14,418 
ลดลงระหว่ำงปี - - - - - (7,774) (7,774) 
ณ 31 ธนัวำคม 2562 - - - 1,072 - 5,572 6,644 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        
ณ 31 ธนัวำคม 2561 1,896,985 12,783 1,775,753 1,155,567 1,608,777 329,207 6,779,072 
ณ 31 ธนัวำคม 2562 1,896,985 12,100 1,601,693 918,090 1,582,806 520,057 6,531,731 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี         
ปี 2561 (จ ำนวน 763 ลำ้นบำท  รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและกำรบรหิำร) 822,164 
ปี 2562 (จ ำนวน 721 ลำ้นบำท  รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยและกำรบรหิำร) 773,887 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                 (หน่วย : พนับำท)                                           

 
 
 

 
 

ทีด่นิ 

อำคำร  
และระบบ

สำธำรณูปโภค 

 
เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 
ราคาทุน      
ณ 31 ธนัวำคม 2561 
ซือ้เพิม่ 

18,550 
- 

143,061 
- 

84,498 
- 

296,158 
1,885 

542,267 
1,885 

จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย - (26) (180) (3,380)   (3,586) 
ณ  31 ธนัวำคม 2562 18,550 143,035 84,318 294,663 540,566 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ 31 ธนัวำคม 2561 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี 

- 
- 

134,093 
2,626 

84,032 
- 

272,964 
5,979 

491,089 
8,605 

ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัส่วนทีจ่ ำหน่ำย /ตดัจ ำหน่ำย - (26) (180) (3,379) (3,585) 
ณ  31 ธนัวำคม 2562 -  136,693 83,852 275,564 496,109 
ค่าเผือ่การด้อยค่า      
ณ  31 ธนัวำคม 2561 - - 464 4,922 5,386 
ณ  31 ธนัวำคม 2562  - - 464 4,922 5,386 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ  31 ธนัวำคม 2561 18,550 8,968 2 18,272 45,792 
ณ  31 ธนัวำคม 2562 18,550 6,342 2 14,177 39,071 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี      
ปี 2561  (รวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร)   9,148 
ปี 2562  (รวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร)   8,605 

 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของอุปกรณ์ซึง่ไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ โดยมี

มลูค่ำสทุธติำมบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิ 88 ลำ้นบำท (2561 : 66 ลำ้นบำท) 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอีำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่ง ซึง่ตดัค่ำเสือ่มรำคำ

หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มลูค่ำตำมบญัชกี่อนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมของสนิทรพัยด์งักล่ำวมจี ำนวนเงนิประมำณ 5,427 
ลำ้นบำท   
( 2561 : 5,299 ลำ้นบำท ) และเฉพำะของบรษิทัฯจ ำนวน  451 ลำ้นบำท  (2561 : 445 ลำ้นบำท) 
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สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ ำปี 2562  
(1) ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 

บรษิทั  บรษิทัย่อย 

มลูค่ำตำม
บญัช ี

(ลำ้นบำท) 

สถำนทีต่ ัง้ 
 

 

ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

 มลูค่ำตำม
บญัช ี

   (ลำ้นบำท) 

สถำนทีต่ ัง้ ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

1,503.15 ถ.สุขมุวทิ 
แขวงพระโขนงใต ้

เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 1 งำน 
96 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
ส ำนกังำน
ใหญ่ 

 2,435.54 เขตนิคม
อตุสำหกรรม
บำงชนั 
ซ.เสรไีทย 62 
เขตมนีบุร ี
กรงุเทพฯ 

41 ไร่  
1 งำน 

29 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้ 
อำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลติ
และคลงัสนิคำ้   2 ไร่ 3 งำน 

38 ตรว. 
 เพือ่รองรบั

กำรขยำย
ธุรกจิใน
อนำคต 

    

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

176 ไร่ 
3 งำน 
14 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำรในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเช่ำ 

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

108 ไร่ 
2 งำน 
26 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้อำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลติและ
คลงัสนิคำ้ 

 ต.บำ้นเหมอืง 
อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร ี

5 ไร่ 
95 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
ส ำนกังำน 
และศนูย์
ฝึกอบรม 

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

218 ไร่ 
33 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 
และหอพกั 

 ต.บำงพระ 
อ.ศรรีำชำ 
จ.ชลบุร ี

56 ไร่ 
3 งำน 
66 ตรว. 

 เป็นทีต่ ัง้อำคำร
หอพกั
ส ำนกังำน 
โรงงำน และ
พืน้ทีว่ำ่งใหเ้ชำ่ 

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

7,265 ไร่ ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เพือ่กำรเกษตร 

 ต.สุรศกัดิ ์
อ.ศรรีำชำ 
จ.ชลบุร ี

1 งำน 
11 ตรว. 

 เป็นพืน้ที ่
ว่ำงเปล่ำ 

  อ.บำงพล ี
จ.สมุทรปรำกำร 

56 ไร่  
2 งำน 
0.625 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำร 

 
 ต.หนองพริุณ 

อ.บำ้นบงึ 
จ.ชลบุร ี

1,299 ไร่ 
0.5 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
ร่วมกบั
บรษิทั 
ในเครอื 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำรและ
ใหบ้รษิทัใน
เครอืเช่ำ 

  ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมรำช 

3 ไร่  
3 งำน 
27.7 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

พฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์

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

51 ไร่ 
14.4 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำร 

  ต.หวัหนิ 

อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

14 ไร่  
2 งำน 
54.6 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้
โรงแรม 

 อ.ไทรน้อย 
จ.นนทบุร ี

17 ไร่ 
2 งำน  
2 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 

       

 อ.เมอืง 
จ.สมทุรสำคร 

85 ไร่ 
1 งำน 
59 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีำระ
ผกูพนั 
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(2) อำคำร สว่นปรบัปรุงและระบบสำธำรณูปโภค 
 

บรษิทั  บรษิทัย่อย 
มลูค่ำตำม
บญัช ี

(ลำ้นบำท) 

สถำนทีต่ ัง้ 
 

 

ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

 มลูค่ำ 
ตำมบญัช ี
(ลำ้นบำท) 

สถำนทีต่ ัง้ ขนำด กำรถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
กำรถอืครอง 

15.87 ถ.สุขมุวทิ 
แขวงพระโขนงใต ้
เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 

อำคำร 
1 หลงั 
9 ชัน้ 
6,757.2 
ตรม. 
อำคำร 
1 หลงั 
2 ชัน้ 
180 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน       
 
 
 
                 
เป็นอำคำร
บรกิำร 

 1,878.06 เขตนิคม
อุตสำหกรรม
บำงชนั 

ซ.เสรไีทย 62 

เขตมนีบุร ี

กรุงเทพฯ 

เป็นอำคำร 
20 หลงั
30,458.05 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลติ
และคลงัสนิคำ้ 

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

เป็น
อำคำร 
9 หลงั 
20,564 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

ส ำหรบัขยำย
กจิกำรในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเชำ่  
เรอืนรบัรอง 
โรงยมิ  
โรงอำหำร 

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

เป็นอำคำร  
37 หลงั 
92,583 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 

และหอพกั 

 ถ.สุขมุวทิ 
ต.บำงพระ 

อ.ศรรีำชำ 

จ.ชลบุร ี

45,475 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นโรงงำน
และ
ส ำนกังำน 

  ถ.สุขมุวทิ 
ต.บำงปูใหม ่
อ.เมอืง
สมทุรปรำกำร 
จ.สมุทรปรำกำร 

เป็นอำคำร 
14 หลงั 
109,537 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 
และหอพกั 

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

อำคำร 
3 หลงั 
11,417 
ตรม. 

 อำคำร
หอพกั 

  อ.เขำสมงิ  
จ.ตรำด 

4,650 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน 

และโรงงำน 

 
 
 
 

ต.บำ้นเหมอืง 
อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร ี
 

อำคำร 
3 หลงั 
3,248 
ตรม. 

 อำคำร
ส ำนกังำน
และบำ้นพกั 

ใหเ้ช่ำ 

  ต.หวัหนิ 

อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

45,645
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอำคำร
โรงแรม 

       ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมรำช 

738.20 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

พฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์

       ฮ่องกง 631.22 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็ 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน 
บำ้นพกั และ 
ใหเ้ช่ำ 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมค้า และบริษทัร่วม 
 

นโยบำยกำรลงทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็น กำรลงทุนในประเทศ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ซึง่กำรลงทุนใน
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท ที่ส่วนมำกเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต
นอกจำกนี้ ยงัมกีำรลงทุนในธุรกจิกลุ่มพลงังำน โดยผลติกระแสไฟฟ้ำอสิระ (IPP) ใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศ
ไทยด้วย ในส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่เน้นกำรลงทุนในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ในธุรกิจ
พลงังำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ และขยำยไปยงัธุรกิจสิง่ทอและกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตที่มคีวำมสมัพนัธ์ต่อเนื่อง เช่น 
โรงงำนผลติพรมรถยนต์ หรอืกลุ่มอุตสำหกรรมอื่น คอื โรงงำนเคม ีนอกจำกนี้ ตัง้แต่ปี 2557 บรษิทัฯมกีำรขยำยกำร
ลงทุนโดยซือ้ธุรกจิโรงแรม ต่อมำ ปี 2558 และปี 2560 บรษิทัฯมกีำรลงทุนในธุรกจิโรงพยำบำล ซึง่เป็นประเภทธุรกจิ
ใหม่  เรื่องของสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคำ้ และบรษิทัร่วม ไม่ไดก้ ำหนดเป็นตวัเลขมำตรฐำนของเงนิ
ลงทุนต่อสนิทรพัย์รวม  แต่บรษิัทฯ ค ำนึงถึงก ำลงัควำมสำมำรถ และดูเรื่องสภำพคล่องเป็นหลกั ในอนำคตถ้ำมกีำร
ขยำยกำรลงทุน บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในโครงกำรทีเ่ป็นเงนิลงทุนระยะยำว โดยค ำนึงถงึผลตอบแทนทีเ่หมำะสม 
และดูถึงผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่จะได้รบัจำกกำรลงทุนนัน้ๆ หลกักำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของโครงกำรลงทุน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อตัวของโครงกำรเป็นหลกั ว่ำมีผลดีผลเสยีกระทบต่อบริษัทฯอย่ำงไร ประกอบกบัก ำลัง
ควำมสำมำรถของบรษิทัฯ โดยพจิำรณำปัจจยัและเงื่อนไขขอ้จ ำกดัต่ำงๆดว้ย 
 ในเรื่องของนโยบำยกำรบรหิำรงำน แบ่งเป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคำ้ และบรษิทัร่วม ถ้ำหำกเป็นบรษิทัย่อย 
บรษิทัฯ ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน และประชุมร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหำกำรด ำเนินงำน (ถ้ำม)ี เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนมี
ประสทิธภิำพอย่ำงเหมำะสม มนีโยบำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ท ำหน้ำทีต่รวจสอบโดยครอบคลุมถงึ
กำรดแูลกำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัย่อย และดเูรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ำจเกดิขึน้ (ถ้ำม)ี ในส่วน
ของบรษิทัร่วมคำ้และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมดูแลผลประกอบกำรและรบัทรำบเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ กำรมสี่วน
ร่วมในกำรใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัร่วมค้ำในฐำนะร่วมบรหิำร และของบรษิัทร่วมในฐำนะผู้ลงทุน 
เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ บริษัทฯ ยังมี นโยบำยให้บริษัทฯ ที่บริษัทลงทุนในสดัส่วนที่มี
นัยส ำคญัใหส้่งแบบประเมนิตนเอง เรื่องระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทันัน้ๆ ให้ส ำนัก
ตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ เพื่อตรวจสอบประเมนิขอ้มูล และด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป เพื่อค ำนึงถงึผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งเป็นส ำคญั 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย      
        

บรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อยไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยหรอืเป็นคู่ควำมหรอืคู่กรณี ที่จะมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิ
ของบรษิทั                   
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 

 6.1  ข้อมลูทัว่ไป  
  

     บรษิทั สหยูเนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิเป็นบรษิัทลงทุนและกำรคำ้ ใหค้ ำแนะน ำ และบรกิำรดำ้น
กำรจดักำรและบรหิำรกำรเงนิ และจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัในกลุ่มบำงสว่น โดยมทีีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่1828 ถนน
สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร เลขทะเบียนบริษัทมหำชน 0107537000971                    
(เลขทะเบยีนเดมิ 344) โทรศพัท ์02-311-5111 โทรสำร 02- 331-5668 หรอืเวบ็ไซต ์www.sahaunion.com  
 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 300 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นทุนจด
ทะเบยีนทีจ่ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท 
 นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ มี
ชื่อ สถำนทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสำร จ ำนวน และชนิดของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้ หมดของ
นิตบิุคคลนัน้ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก หมำยเลขเอกสำรแนบ  5.1.2   
 บุคคลอำ้งองิอื่นๆ มดีงันี้ 
 1. นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์คอื บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  สถำนทีต่ัง้อยู่เลขที ่93 
อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมำยเลข
โทรศพัท ์0-2009-9000, 0-2009-9999 โทรสำร 0-2009-9999 
 2.   ผูส้อบบญัช ีคอื นำยกฤษดำ เลศิวนำ ซึง่สงักดับรษิทั ส ำนกังำน อ ีวำย จ ำกดั มทีีอ่ยู่เลขที ่193/136-137 
อำคำรเลครชัดำชัน้ 33 ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมำยเลขโทรศพัท ์0-2264-0777 โทรสำร 
0-2264-0789     
  

 6.2  ข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 

  ขอ้มลูรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยอย่ำงละเอยีดไวใ้นงบกำรเงนิประจ ำปี
2562 แล้ว ซึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในหนังสอืรำยงำนประจ ำปี 2562 ถ้ำหำกผู้ถือหุ้นต้องกำรเป็นแบบรูปเล่ม 
สำมำรถตดิต่อไดท้ีน่ำงศรนีวล สมบตัไิพรวนั หมำยเลขโทรศพัท ์02-311-5111-9 
 ผูถ้อืหุน้สำมำรถใชบ้รกิำรรบัเงนิปันผล โดยเขำ้บญัชธีนำคำรผ่ำนโครงกำร e-dividend ของระบบศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 
     ในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลตลอดปี 2562 บริษัทฯ ได้เ ปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำง                     
สือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  
 ในไตรมำสที ่4 ของปี 2562 บรษิทัย่อย ชื่อ Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. ซึง่ประกอบ
ธุรกจิพลงังำนในประเทศจนี ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบยีนจำก USD 24 ลำ้น เป็น USD 30 ลำ้น โดยน ำเงนิปันผลบำงส่วนที่
จดัสรรจ่ำยให้ผู้ถอืหุน้ในปี 2562 มำช ำระเงนิลงทุนเพิม่ ทัง้น้ี บรษิทัฯและบรษิทัย่อย ใช้สทิธิเ์พิม่ทุนตำมสดัส่วนกำร
ลงทุนรวมรอ้ยละ 75.96 เพื่อวตัถุประสงค ์ปรบัปรุงอำคำร เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ในกำรขยำยก ำลงักำรผลติต่อเนื่อง 
โดยเปลีย่นเป็นใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั สำมำรถลดมลภำวะ รกัษำสิง่แวดลอ้มและเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ 
 ในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัผลกระทบจำกสภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั และค่ำเงนิบำทแขง็ขึน้มำก 
สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงนิรวมลดลง 369.79 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 24.96 
 ขอ้มูลอื่นๆ ทีม่นีัยส ำคญั ทีจ่ะเกดิขึน้ในภำยหลงั  บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยต่อไป  
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     ส่วนท่ี  2 
   การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น           
     

7.1   จ านวนหุ้นจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 (1)  บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน  3,000 ลา้นบาท  เรยีกช าระแลว้ 3,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั   

300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.- บาท 
(2)  บรษิทัไม่มหีุน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

 

7.2  ผูถ้ือหุ้น 
  (1)    รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ก)   รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที ่ 4 เมษายน 2562 
 

ล าดบั รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ ธุรกจิหลกั จ านวนหุน้ทีถ่อื สดัส่วน % 
1 กลุ่มบรษิทั     
 1.1    บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 29,850,000 9.95 
 1.2    บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ  จ ากดั      กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 29,174,000 9.72 
 1.3    บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 27,011,240 9.00 
 1.4    บรษิทั  โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 17,988,300 6.00 
 1.5    บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั บมจ. สหยเูนี่ยน ลงทุน 6,239,994 2.08 
 1.6    บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 6,082,000 2.03 
 1.7    บรษิทั ยเูนี่ยนโอเวอรซ์ ีโฮลดิง้ จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 3,398,200 1.13 
 1.8    บรษิทั ยเูนี่ยนยนูิตี้ โฮลดิง้ส ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 3,296,700 1.10 
 1.9    บรษิทั ดารกานนท ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 3,000,000 1.00 
 1.10    บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี้ จ ากดั บมจ. สหยเูนี่ยน ลงทุน 2,782,700 0.93 
2 นางจารุณ ี ชนิวงศว์รกุล   15,010,000 5.00 
3 นายเฉลมิชยั  มหากจิศริ ิ   14,865,400 4.96 
4 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   12,325,000 4.11 
5 DBS BANK LTD                                                                                     12,141,900 4.05 
6 นายวรีพฒัน์  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ   9,711,234 3.24 
7 บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7,121,000 2.37 
8 นายสุเมธ  ดารกานนท ์                                                                                                                                                                                                    2,974,814 0.99 
9 บรษิทั เอส เอส อนิทเิกรชัน่ จ ากดั   2,839,300 0.95 
10 นายศุภชยั  สุทธพิงษ์ชยั   2,823,800 0.94 
                                                     รวม   208,635,582 69.55 

 

(ข)   บรษิทัฯ ไม่มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการ 
จดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 

(2)   บรษิัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกจิโดยการถือหุน้ในบรษิทัอื่นในลกัษณะ holding company แต่เป็น  
ลกัษณะกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่บีรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วม 

(3)   ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ใหญ่  (shareholders’ agreement) 
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 7.3  บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
 

 7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหลกัเกณฑ ์
      

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของกจิการ ในอตัราไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของ
ก าไรสุทธปิระจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถ้าม)ี ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการด าเนินการให้          
ผู้ถือหุ้นได้รบัผลตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมจากการลงทุน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการจ่ายเพื่อลงทุนของ
กจิการดว้ย 
           ส่วนนโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้กบับริษัทฯ นัน้ ขึ้นอยู่กบันโยบายการจ่ายเงินปันผล และ                  
ผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละแห่งนัน้ๆ 
 
การจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 
 

            ปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
อตัราก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 2.73 3.01 3.94 1.91 4.02 
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.00 2.00 2.00 1.50 1.75 
อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อก าไรสทุธ ิ% 73.14% 66.39% 50.80% 78.37% 43.54% 
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8.  โครงสร้างการจดัการ  
    8.1  คณะกรรมการบริษทั 
 

 โครงสร้างกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คณะกรรมการ
บรษิัท มกีรรมการอสิระจ านวน 5 คน หรอืเป็นจ านวน 1 ใน 3 จากกรรมการบรษิทั 15 คน ส่วนคณะกรรมการชุด
ย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการการลงทุน 
 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการ          
แต่ละชุด มดีงันี้ 
 

(1) คณะกรรมการบริษทั  มจี านวนทัง้หมด 15 คน ดงัต่อไปนี้ 
  รายช่ือ                                       ต าแหน่ง 

1.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล ประธานกรรมการ 
2.  นายชุตนิธร ดารกานนท ์           รองประธานกรรมการ  
3.   รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง วฒันสนิธุ ์ กรรมการอสิระ 
4.    นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง            กรรมการอสิระ   
5.   นางสทุธมิา ช านาญเวช กรรมการอสิระ 
6.   นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล กรรมการอสิระ 
7.   นางบุศราค า นีลวชัระ กรรมการอสิระ 
8.  นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ กรรมการผูอ้ านวยการ 
9.   นายปรชีา ชุณหวาณิชย ์ กรรมการผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
10.  นายฐติวิฒัน์ สบืแสง กรรมการ 
11.  นายสภุกจิ พ่วงบวั กรรมการ 
12. นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์ กรรมการ 
13.  นายบวรรตัน์        ดารกานนท ์ กรรมการ  
14.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์          กรรมการ 
15.  นายนนัทยิะ   ดารกานนท ์           กรรมการ 

    

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีตามนโยบายและโครงสรา้งการบริหารธรุกิจ ดงัน้ี 
1. ก าหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
2. ก ากบัดแูลการบรหิารกจิการ ใหม้กีารจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และให้มกี าไรสามารถจ่ายเงนิ

ปันผลตอบแทนการลงทุนใหผู้ถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 
3.  ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯมรีะบบบญัชทีีถู่กต้องตามมาตรฐานการบญัช ีและมรีายงานทางการเงนิทีเ่ปิดเผย

ขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้น 
4. ดแูลรกัษาชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์อนัดงีามของบรษิทัฯ 
5.  พจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน กรรมการผู้อ านวยการของบรษิัทฯ และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุ่มที่มี

บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่ 
6. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูอ้ านวยการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัในกลุ่ม  
7. พจิารณาแผนงาน งบประมาณประจ าปีทีก่รรมการผูอ้ านวยการบรษิทัฯ เสนอ 
8. ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
9.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการบรษิทัฯ  
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ทัง้นี้ ในการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที ่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่ง หรอืหลาย
คน หรอืบุคคลอื่นไปปฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้  

ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้อ านวยการโดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควร             

คณะกรรมการของบริษัทให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้อง
เป็นบุคคลผูม้สีญัชาตไิทย 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิัทให้กระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ทัง้นี้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร  ตามขอ้ 
8.2 เรื่องกรรมการในสว่นของการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร  
  

กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีจ านวน 5 คน หรอืมีจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัฯ  
ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีเป็นเพศหญิง 4 คน กรรมการอิสระท่ีเป็นเพศชาย 1 คน ดงัน้ี 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง วฒันสนิธุ ์
 2.   นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง    

3. นางสทุธมิา  ช านาญเวช  
4.  นางบุศราค า  นีลวชัระ 
5.  นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล   

  

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
 บรษิัทฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผู้ที่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจธุรกจิ          
ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิในกลุ่มของบรษิัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารงานประจ าของบริษัทฯ และเป็นผู้มีวสิยัทศัน์และมเีวลา
เพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่รวมทัง้มีคุณสมบตัิตามประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ โดย
สอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทัง้นี้ กรรมการสรรหา ขอเชิญบุคคลเหล่านัน้เข้าเป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่ากรรมการอสิระขา้งต้น สามารถใชค้วามรู ้ความสามารถ ใหข้อ้คดิเหน็
อย่างอสิระทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม  
 

การประชุมคณะกรรมการ 
 ปกต ิบรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องทีค่ณะผูบ้รหิาร
เสนอ และมีมติในแต่ละเรื่องเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯและผู้ถือหุ้นโดยมอบหมายให้มีการด าเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป และเพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์  หรือแผนที่วางไว้หรือไม่ 
รวมทัง้พจิารณาเรื่องทีต่อ้งมกีารแกไ้ข และมอบหมายใหม้ผีูต้ดิตามการด าเนินการนัน้ๆ  ในรอบปี 2562 มกีารประชุม
คณะกรรมการบรษิทั จ านวน 12 ครัง้  กรรมการทีไ่ม่ตดิภารกจิในต่างประเทศหรอืมเีหตุสุดวสิยัจะเขา้ประชุมทุกครัง้ 
เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารลงทุนในต่างประเทศ ดงันัน้ กรรมการบางคนจงึมคีวามจ าเป็นต้องก ากบัดูแล ตดิตามผลการ
ด าเนินงานของธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศ  จงึไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดอืนได ้ในปี 
2562 กรรมการบางคนซึง่อยู่ทีส่ านกังานของบรษิทัในกลุ่มทีน่ครเซีย่งไฮ ้ฮ่องกง หรอืสหรฐัอเมรกิา จะเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยผ่านระบบ Video Conference ในวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย อย่างไรกต็าม 
เลขานุการบรษิัทฯได้ส่งบนัทกึรายงานการประชุมให้กบักรรมการทุกคน ทัง้ที่เขา้ประชุมหรอืไม่ได้เขา้ประชุมเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อรบัทราบและรบัขอ้เสนอแนะ (ถา้หากม)ี 
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ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ าปี 2562 มีดงัน้ี 
               รายช่ือ                         จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม 

1. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล 11/12 
2. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ 11/12   
3. รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง  วฒันสนิธุ ์ 10/12 
4. นางสาวภคนิี   พฤฒธิ ารง 12/12  
5. นางสทุธมิา ช านาญเวช 12/12   
6. นางบุศราค า   นีลวชัระ 11/12 
7.  นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล 11/12 
8. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ 12/12 
9. นายปรชีา ชุณหวาณิชย ์ 10/12 
10. นายฐติวิฒัน์    สบืแสง 11/12 
11. นายสภุกจิ พ่วงบวั 11/12  
12. นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์         9/12  
13. นายบวรรตัน์   ดารกานนท ์ 8/12  
14. นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์ 11/12  
15. นายนนัทยิะ ดารกานนท ์ 9/12 
 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในบางครัง้ มีสาเหตุเนื่องจากป่วยหรือมีภารกิจ
เดนิทางต่างประเทศ  
  เลขานุการบริษทั คอื นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย ์

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2556 มมีตแิต่งตัง้ให ้นางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย ์ซึง่เป็นพนักงาน

ประจ าของบรษิทัฯ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป  

  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบรษิัท มหีน้าทีร่บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดซึง่ระบุไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

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

รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   
     

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท มจี านวน 3 คน และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. และไดผ้่านการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่20 
ธนัวาคม 2561 โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอสิระ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี้ 
1.  รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง วฒันสนิธุ ์      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง             กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสทุธมิา  ช านาญเวช   กรรมการตรวจสอบ 
 

ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิบรษิทัฯ 
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คอื รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง วฒันสนิธุ ์และนางสทุธมิา ช านาญเวช ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญแห่ง
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ  คือ 
 (1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป 
             (2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลกิจา้งผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
            (3) สอบทานให้ บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
          (4) พจิารณา  คดัเลอืก  เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
           (5) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์  ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั 
            (6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
            (7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท  ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมคีวามเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และความเห็นเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
         (8) ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่รวจพบตลอดจนเร่งรดัใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ 
            (9) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าส าคญั 
            (10) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 

 

ทัง้นี้ ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่าน คอื 
รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง วฒันสนิธุ,์ นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง และนางสทุธมิา ช านาญเวช เขา้ประชุมครบทัง้ 
5 ครัง้ นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้จดัประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิัทฯ 1 
ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี และได้จัดประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  1 ครัง้   

 

(3)  คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นชุดเดียวกนั มีจ านวน 3 คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทัง้ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ โดยมรีายชื่อดงันี้ 
 

  รายช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2. นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
   โดยมขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
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1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการบรษิทั 
2. มีหน้าที่สรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย

ก าหนด และสมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งของทางการเกีย่วกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเรื่องโครงสรา้งคณะกรรมการ เพื่อเสนอ
รายชื่อเขา้เป็นกรรมการ 

3. พจิารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมหีลกัการพิจารณาโดยค านึงถึงปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ภาระหน้าที ่ขอบเขตความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของกรรมการ ผลประกอบการ
และสถานะการเงินของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดธุรกจิและ/หรอือยู่ในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั 

4. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณา เพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ทัง้นี้ ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุม 3 ครัง้ โดยนายยรรยง ตัง้จติต์-
กุล ประธานกรรมการสรรหา และนายชุตนิธร ดารกานนท์ เขา้ประชุมครบทัง้ 3 ครัง้ นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง เขา้
ร่วมประชุม 2 ครัง้ ลาประชุม 1 ครัง้ เนื่องจากตดิภารกจิอื่น และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นคนละคนกบัประธานกรรมการบรษิทั 
 

(4 )  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วย 
  รายช่ือ     ต าแหน่ง 

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

 

โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ วางนโยบาย และตดิตามดูแลเรื่องการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 
ทบทวน ปรบัปรุงประเภทความเสีย่ง พจิารณาโอกาสเกดิ ผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ และตดิตามผล  
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่งเฉพาะดา้นเพื่อปฏบิตังิาน
บรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมได ้  
 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 1 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตให้
เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และมกีารประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้  
 

(5 )  คณะกรรมการการลงทุน  ประกอบด้วย 
  รายช่ือ     ต าแหน่ง 

1. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  ประธานคณะกรรมการการลงทุน 
2. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์  กรรมการ 
3. นายฐติวิฒัน์  สบืแสง    กรรมการ 
4. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์   กรรมการ 
5. นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์ กรรมการ 
6. นายบวรรตัน์  ดารกานนท ์  กรรมการ 
7. นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์   กรรมการ 

 โดยมขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน ดงันี้ 
 1. แสวงหาโอกาสและการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในธุรกจิหรอืโครงการใหม่ต่างๆ ทีจ่ะน ามาซึง่
ประโยชน์และความเจรญิกา้วหน้าของกลุ่มสหยเูน่ียน เพื่อน ามาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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 2. มีโครงสร้างและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจซึ่งอนุมตัิโดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ 
 3. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯมอบหมาย 

 

8.2  ผูบ้ริหาร 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายช่ือผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
 1. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ กรรมการผูอ้ านวยการ 
 2. นายปรชีา  ชุณหวาณิชย ์  กรรมการผูช้่วยผูอ้ านวยการ 
 3. นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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บริษทัฯ มีโครงสร้างการบริหารจดัการ  (Organization chart) ดงัต่อไปน้ี 
 

แผนภมิูการจดัองคก์ร วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
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การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
        การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทั ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา  ซึง่ท า
หน้าที ่พจิารณาสรรหาผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูม้คีวามรู ้ความสามารถ  และมปีระสบการณ์ในการบรหิารธุรกจิตลอดจนมี
เวลาเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รษิทัฯ และมคีุณสมบตัไิม่ขดัต่อระเบยีบของทางการทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยความโปร่งใส
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อน าเสนอผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ซึ่ง
ด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  
2. ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรอืคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดที่จะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้กไ็ด้ ทัง้นี้ 
ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร ซึง่ใชว้ธิกีารเลอืกตัง้ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายมหาชน 

3. การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมคีะแนนเสยีง เท่ากนั ให้ประธาน       
ทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด ในสว่นของสทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขา้งต้น ซึง่มไิดร้ะบุไว้
เป็นกรณีพเิศษ โดยมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่าเทยีมกนั     
                       

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอก
จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 
          กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนั และ
ปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
           กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง จะเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
           นอกจากการพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

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

มสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง 

5. ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
 

ทัง้นี้ ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการไดผ้่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ส าหรบักรรมการที่ครบวาระนัน้ ได้รบัเลือกจากมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 วาระการ
เลอืกตัง้กรรมการดว้ย  
 

8.3  เลขานุการบริษทั 
  เลขานุการบริษทัฯ  คอื  นางชฎาพร  เจยีมสกุลทพิย ์ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ซึ่งระบุไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, 
มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23   
 บรษิทัฯ ไดแ้สดงขอ้มลู  เกีย่วกบัวุฒกิารศกึษา ประวตัแิละประสบการณ์ ตลอดจนประวตักิารอบรมเกีย่วกบั
บทบาทหน้าที่ของกรรมการบรษิัท และเลขานุการบรษิัทมาด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 1 ส่วน
รายชื่อของกรรมการบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2  

 
 



 

46 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
       8.4.1.   ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน 
         กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประเภท เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินตอบแทนบ าเหน็จกรรมการซึ่งเป็นจ านวนคงที่ ในฐานะหน้าที่
กรรมการตามต าแหน่งเท่านัน้ โดยเป็นการจ่ายทุกเดอืน ซึง่อยู่ภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ปี 
2562 จ านวนเงนิค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละรายไดร้บันัน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
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8.4.2  ค่าตอบแทนรวมในฐานะผู้บรหิารของบริษัท ซึ่งมีทัง้ผู้ที่เป็นกรรมการและไม่ได้เป็น

กรรมการ  ในรอบปี 2562 รวมทัง้สิน้ 4 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนัส เท่ากบั 10,262,000.-บาท  
กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารอื่น นอกจาก 4 รายข้างต้นนี้ ที่อยู่ในระดบัเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่ต่อจากกรรมการ
ผูอ้ านวยการลงมา ที่ไม่ได้รบัค่าตอบแทนในส่วนนี้จากบรษิัท เนื่องจากมตี าแหน่งรบัผดิชอบในฐานะผู้บรหิารของ
บรษิทัอื่นในกลุ่ม และไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั จากบรษิทันัน้ๆ อยู่แลว้  

8.4.3  ในรอบปี 2562 บรษิทัย่อยทีเ่ป็นธุรกจิหลกั จ านวน 10 บรษิทั มผีูบ้รหิารรวมจ านวน 57 
ราย ไดร้บัค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั รวมเป็นจ านวนรวม 105.34 ลา้นบาท 

8.4.4  ค่าตอบแทนอื่น 
  นอกจากเงินเดือน โบนัสข้างต้น บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจ านวน 1 ราย ใน
ลกัษณะเป็นเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน รวมทัง้ปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 
115,200.- บาท โดยมบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ 
 

8.5  บคุลากร 
             จ านวนพนักงานบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวน 73 คน จ านวนพนักงานบรษิัทในกลุ่ม
ทัง้หมดในประเทศม ี7,337 คน ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา โดยตัง้แต่ปี 2550 บรษิทัฯ 
มกีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้างการบรหิาร โดยมนีโยบายให้บรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมขายสนิคา้หรอืบรกิารที่ตนเป็น
ผู้ผลิตให้ลูกค้าโดยตรง จึงมีการโอนพนักงานที่ท าหน้าที่เดมิไปสงักดับริษัทใหม่ในกลุ่มเพื่อบริการลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดงันัน้จ านวนพนกังานมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัจากในอดตี 
               ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบรษิัทฯ ในปี 2562 เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืนโบนัส เงนิสมทบ
กองทุนส ารองเลีย้งชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจ านวนเงนิ 45.22 ลา้นบาท 

นอกจากนี้บรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ มคีวามประสงคใ์หพ้นักงานสามารถประเมนิ
ตนเอง เพื่อมคีวามคดิรเิริม่ และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน โดยตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะ ใหต้รง
ตามลกัษณะงานทีท่ า ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัทีส่งูขึน้ได ้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีารใหค้วามรูก้บัพนักงาน
ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมัมนาภายนอกแลว้แต่โอกาสทีเ่หมาะสมเป็น
ระยะๆ ดงันัน้ทีผ่่านมา บรษิัทฯ มกีารจดัอบรมให้กบัผูบ้รหิารระดบักลาง ตามแผนสบืทอดงาน เกีย่วกบัทกัษะการ
บรหิารธุรกจิ นอกจากนี้มกีารจดัอบรมอย่างต่อเนื่องในการเตรยีมตวัเพื่อปฏบิตัิงานด้านต่างๆและด้านบญัช ีเพื่อ
รองรบัมาตรฐานการบญัชใีหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ และทีจ่ะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เช่น 
มาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ เป็นตน้ 
 

 บรษิทัฯ มกีารก าหนดแนวทางการปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ส าหรบัทุกระดบั 
และแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิส าหรบักรรมการ ไวใ้นคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ และส าหรบัผูบ้รหิาร ไวใ้นจรรยาบรรณ
ธุรกจิของบรษิัทฯ โดยแนวทางปฏบิตัิในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิดงักล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบยีบข้อบงัคบั
พนกังาน” เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนยดึถอืปฏบิตั ิเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิผล และเป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกั และธ ารงรักษาไว้ซึ่งค่านิยมหลกัของ สหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม 
คุณภาพ คุณประโยชน์”  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อสรา้งคุณค่าอย่างยัง่ยนืใหก้บับรษิทัฯ ภายใต้คุณค่า
ร่วมระหว่างสภาพแวดลอ้มและสงัคม ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และความคาดหวงัของผู้มสี่วนไดเ้สยี เช่น ลูกค้า           
คู่คา้ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานภาครฐั โดยมสี่วนของผลประกอบการทางธุรกจิทีเ่หมาะสมในระยะยาว สรา้ง
ความน่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้น องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารได้ใหค้วามส าคญัในเรื่องนี้ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา โดยยดึมัน่ในคุณธรรมและ
จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์ระมดัระวงั รบัผดิชอบต่อหน้าที ่ถ่ายทอดสูพ่นกังานทุกระดบัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร เป็น
เวลามากกว่า 30 ปี ที่พนักงานทุกระดบัซึมซบัค่านิยมขององค์กร คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์”  เป็น
แนวทางการปฏบิตังิานเสมอมา 
 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการ มสีาระส าคญัเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 
 

 9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 

          บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ ซึง่มกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอโดยครัง้สุดทา้ยไดผ้่านมติ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 ซึง่ปรบัปรุงใหค้รอบคลุมหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบั
บรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ทีอ่อกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
นอกจากนี้มเีรื่องจรรยาบรรณธุรกจิ เรื่องนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ นโยบายกา ร
แจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน ซึง่ผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถดูขอ้มูลได้จาก Website ของบรษิทัฯ คอื www.sahaunion.com 
ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ สรุปดงันี้ 
  
 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  
            9.2.1  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยทัง้หมด   
4 ชุด  ตามรายละเอยีดหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ ซึง่มชีื่อคณะกรรมการชุดย่อย และระบุขอบเขต อ านาจหน้าทีข่อง
กรรมการแต่ละชุดไวแ้ลว้ 
            9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดของคณะกรรมการชุดย่อยทีร่ะบุขา้งต้น และขอ้ 8.1 (2) 
ในจ านวนนี้กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. พกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์ และนางสุทธมิา ช านาญเวชซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี่ยวชาญแห่งคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทัง้นี้ รายละเอยีดการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ระบุไวแ้ล้วในขอ้ 9.7 ขอ้ย่อยที ่9.7.6.2  เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมขีอ้มูลการปฏบิตัหิน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 

 9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 
             (1)  กรรมการอสิระ   
       บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีการระบุหลักเกณฑ์คุณสมบัต ิ
กระบวนการสรรหา ขอบเขตหน้าที่ ความรบัผดิชอบ และการปฏบิตัิงานในปี 2562 ไว้แล้ว ในเรื่องโครงสร้างการ
จดัการ หวัขอ้ 8.1 (3) 
 ในปี 2562 กรรมการอสิระไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิและการให้บรกิารทางวชิาชพีกบับรษิัทฯแต่
อย่างใด 
            (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงสุด ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา ตามรายละเอยีดขา้งต้น ทัง้นี้ได้ผ่านมติที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี วาระการคดัเลอืก
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กรรมการแล้ว โดยมหีลกัเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ือหุน้ หวัขอ้การก ากบัดูแลกจิการขอ้ 9.8.1 เรื่องสทิธขิองผู้ถอืหุ้น 
และ ขอ้ 9.8.2 เรื่องการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
 9.4  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย บริษทัร่วมค้า และบริษทัร่วม  
 

            บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทัร่วม ซึง่ประกอบธุรกจิหลายแขนง อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มี
การก ากบัดแูลบรษิทัย่อย และตดิตาม บรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม ดงันี้ 

(1) คณะกรรมการบรษิทัฯ  มกีารก ากบัดูแลการจดัการ  และการด าเนินงานของบรษิทัย่อยใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน เรื่องการสง่บุคคลเขา้ไปเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ มกีารส่งผูแ้ทนเขา้ไป
เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร  เพื่อควบคุมดแูลการจดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัย่อย  โดยไดร้บัมติ
เหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ส่วนบรษิทัร่วมค้า และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ ส่งผูแ้ทนเขา้ปฏบิตัหิน้าที่
เป็นกรรมการในบรษิทัร่วมค้าและบรษิทัร่วม เพื่อเขา้ประชุมคณะกรรมการ หรอื อาจใหข้อ้คดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์  
เพื่อรบัทราบแนวโน้มธุรกจิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม ซึง่เป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
ทัง้นี้ จะมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า 
            อน่ึง สดัสว่นการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมคา้และบรษิทัร่วม อย่างน้อยมจี านวนตามสดัส่วน
การลงทุนของบรษิทัฯ 
            ตวัแทนของบรษิทัฯ ซึ่งปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมค้า บรษิัทร่วม              
มขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามคู่มอืฝ่ายบรหิารทีก่ าหนดไวแ้ลว้ ซึง่ครอบคลุมการมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ 
            การก ากับดูแลบริษัทย่อย  มีการประชุมคณะกรรมการสม ่าเสมอ  และเป็นประจ าเกือบทุกเดือน เพื่อ
รายงานขอ้มลู  ฐานะการเงนิ  และผลการด าเนินงาน  หรอื ขออนุมตัริายการทีม่นีัยส าคญั ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
            ระบบการควบคุมภายใน  บรษิทัฯ ก าหนดใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และรดักุม
เพียงพอ ทัง้นี้ บริษัทฯ มีมาตรการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 2 ขัน้ตอน โดยล าดบัแรก ให้บริษัทย่อย
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในดว้ยตนเอง และขัน้ต่อมา มกีารสุ่มตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัย่อยโดยผ่านการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั 
 (2)  บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นอื่นของบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมค้า และบรษิัทร่วม ไม่มขีอ้ตกลงเป็นอย่างอื่นที่มี
นยัส าคญัต่อการด าเนินงาน หรอื ต่อการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทัฯ นอกจากการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามปกตวิสิยัของ
การด าเนินธุรกจิ    
 

 9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
 

           บรษิทัฯ มนีโยบายมาโดยตลอดในเรื่องจรยิธรรมทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะต้องพงึ
ปฏบิตั ิโดยยดึหลกัค่านิยมของบรษิทั คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ นอกจากนี้มรีะเบยีบบรษิัททีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรื่องนี้คอื 
             -  ห้ามใช้อ านาจหน้าที่ของตน หรืออาศยัอ านาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 
             -  ตอ้งอุทศิเวลาและใหค้วามเอาใจใสแ่ก่งานและประโยชน์ของบรษิทั 
             -  ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเตม็ความรู ้ความสามารถ 
             -  ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 
           ในส่วนของมาตรการการลงโทษทางวนิัย  ในกรณีที่ปรากฏว่ามกีารกระท าผดิระเบยีบวนิัยขา้งต้นที่กล่าว
มาแลว้นัน้ บรษิทัฯ มกี าหนดโทษไวเ้ป็นล าดบัขัน้ตอนตามระเบยีบภายในของบรษิัทแลว้    
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           นอกจากนี้  บรษิทัฯ ป้องกนัไม่ให้น าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้ในการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  
เพื่อไม่เป็นการเกดิความไดเ้ปรยีบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ฯ ทุกปี  ก าหนดให้ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิัทฯ หลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เป็นระยะเวลา 
14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิประจ าปีหรอืไตรมาสต่างๆ และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแลว้  โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูแ้จง้ตารางเวลาตลอดทัง้ปีล่วงหน้าเพื่อละเวน้การซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหก้รรมการทุกคนทราบในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 
      9.6   ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 

          ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
 

       ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญช ี                 
รบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4958 (เป็นผูส้อบบญัชปีีที ่4) หรอืนางพนูนารถ เผ่าเจรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 
5238 หรอืนางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรสีกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6140 ซึ่งสงักดั บรษิัท ส านักงาน             
อวีาย จ ากดั  
            ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ มคีวามเป็นอสิระ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และ/หรอื ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบั
บรษิทัฯ  บรษิัทย่อย  ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อกีทัง้เป็น
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีมกีารเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชไีวอ้ย่างน้อย 3 คน ซึง่สงักดั
ส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนั โดยรายชื่อทัง้หมดทีเ่สนอนัน้ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด และ
มกีารแจง้ความเป็นอสิระตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นวรรคขา้งตน้ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาดว้ย 
             ในรอบปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิทั ส านักงาน อวีาย  
จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อย สงักดั รวมเป็นจ านวนเงนิ 11,130,000 บาท บรษิทั
ฯ และบรษิัทย่อย ไม่มกีารจ่ายค่าสอบบญัชใีห้กบัผูส้อบบญัชโีดยตรง หรอืบุคคล หรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้สอบ
บญัช ี หรอืส านกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั หรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมส านกังานสอบบญัช ีหรอืกจิการที่
ถูกควบคุมโดยส านักงานสอบบญัชี  หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัส านักงานสอบบญัชไีม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม  
 

              ค่าบริการอ่ืน  (Non-audit fee)   
 

             ในรอบปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มกีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัส านักงานผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไม่มงีานบรกิารอื่นที่
ยงัไม่แลว้เสรจ็ทีจ่ะต้องจ่ายในปีถดัไปใหก้บัผูส้อบบญัชหีรอืบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั หรอืบุคคล หรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
           

       9.7  การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 ไปปรบัใช้   
 

          คณะกรรมการบริษัทฯ มีกระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ส าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code)  มาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสมกบัทางบรษิทัทีม่ธีุรกจิหลกั คอื ประเภทการลงทุน 
ครัง้หลงัสดุ มกีารทบทวน ปรบัปรุง และ ผ่านมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2561 เพื่อใชก้บัปี 
2562 โดยเปิดเผยขอ้มลูไวท้ี ่Website ของบรษิทัฯ  คอื www.sahaunion.com 
             ทัง้นี้  ข้อมูลการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ เปิดเผยไว้จะประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ และ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
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ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตั ิ8 หวัขอ้ ของ CG Code และเรื่องอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ส าหรบัรายละเอยีดการปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
 

         9.7.1  บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่
กจิการอย่างยัง่ยนื 
    - คณะกรรมการเขา้ใจและรบัผดิชอบในฐานะผูน้ า มกีารก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมกีาร
ก าหนดวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการด าเนินงานโดยค านึงถึงจริยธรรม ดู
ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม มกีารตดิตาม ประเมนิผลรายงานผลการด าเนินงาน  
 - คณะกรรมการก ากบัดูแลโดยใช้จริยธรรมในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กร ภายใต้ค่านิยม 
“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ตลอดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี 

      - ในการก ากบัดแูลผลประกอบการทางการเงนิ คณะกรรมการค านึงถงึสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง  
ดูแลกิจการให้สามารถแข่งขนัได้  ตัง้เป้าหมายให้มีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว และ
สามารถปรบักลยุทธไ์ดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 
             - คณะกรรมการมกีารจดัท านโยบายก ากบัดูแลกจิการเป็นของบรษิทัฯ เอง โดยมหีลกัการและแนวทางใน
การด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร               
             - คณะกรรมการได้จดัให้มคีู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ ซึ่งเปิดเผยขอ้มูลบน Website ของบรษิทัตามที่กล่าว
ขา้งตน้ 
             - บรษิัทฯ สื่อสาร คู่มอืนโยบายก ากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ ให้กรรมการ  ผู้บรหิาร  และ
พนกังาน รบัทราบและลงนามเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัติาม นอกจากนี้ มกีารตดิตามผลการปฏบิตัโิดยวธิกีารประเมนิ
ตนเองจากผู้บรหิารและพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปี และผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
             - คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการทุกคน และผู้บรหิารปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และ
ซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ซึง่การตดัสนิใจอนุมตัิการท ารายการเพื่อประโยชน์สงูสุดของ
บรษิทัเป็นส าคญั โดยกระท าบนพืน้ฐานขอ้มูลทีเ่พยีงพอ และตนเองไม่มสี่วนไดเ้สยี เช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโย ง
กนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
              - บรษิทัฯ มกีารจดัท าคู่มอืกรรมการ มอบใหก้รรมการทุกคน เพื่อเขา้ใจขอบเขตหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธาน
กรรมการ  แยกต่างหากจากฝ่ายจดัการ หรอืแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ  กรรมการ
ผูอ้ านวยการ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน คู่มอืดงักล่าวมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ ปีละ 1 ครัง้  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางเป้าหมายขององคก์ร 
              - นโยบายก ากบัดูแลกิจการ แบ่งบทบาท หน้าที่ ขอบเขตของกรรมการ ด าเนินการในเรื่องที่ควรดูแล
ระดบัคณะกรรมการ เช่น ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ สรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  และประเมนิผลของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา  สรา้งวฒันธรรมองค์กรใหย้ดึมัน่ในจรยิธรรม 
หรือ เรื่องอื่นที่ส าคัญในระดับนโยบาย นอกเหนือจากนี้  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ
ผู้อ านวยการ หรือฝ่ายจดัการด าเนินการ และเสนอเรื่องที่ส าคญัต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เช่น การอนุมตัิแผน
งบประมาณประจ าปี ดแูลความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายใน ดแูลใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ ให้มคีวามน่าเชื่อถอื ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา ตดิตามผลการด าเนินงาน 
หรอื เรื่องทีม่นียัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกจิการ เป็นตน้ 
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             - คณะกรรมการไม่ด าเนินการ หรือ จดัการเองในเรื่องของฝ่ายปฏิบตัิการ หรือ อนุมัติให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินการ  ไม่แทรกแซงการตัดสนิใจของฝ่ายจดัการเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  หรือ ไม่กระท าในเรื่องที่กฎหมายมี
ขอ้ก าหนดหา้มไว ้ เช่น  การอนุมตัริายการทีก่รรมการเองมสีว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 
 

             9.7.2  การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน     
                   คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเ ป้าหมายหลักขององค์กร                     
ทีเ่หมาะสมกบัรูปแบบธุรกจิ (Business model) ซึ่งมธีุรกจิหลกัคอื การลงทุนในอุตสาหกรรมสิง่ทอ พลาสติก ยาง 
โลหะ คอมพวิเตอร์ พลงังาน โรงแรม และอื่นๆ ในต่างประเทศ  ตลอดจนธุรกจิอื่นๆ ทีจ่ะมศีกัยภาพเพิม่คุณค่าใน
อนาคตใหก้บับรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยส่วนรวม ทัง้นี้ ในการก าหนดรูปแบบธุรกจิทีจ่ะสามารถสร้าง
คุณค่าดงักล่าว  บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึคุณค่าร่วม ระหว่าง สภาพแวดลอ้มและปัจจยัต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง ค านึงถงึ
ความต้องการของลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสยี ตลอดจนความพร้อม ความสามารถในการแข่งขนัได้ของบรษิัทฯ เมื่อ
กาลเวลาปรบัเปลีย่น บรษิทัฯ มกีารน านวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาร่วมใชก้บัธุรกจิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัที่
เปลีย่นไป เช่น การเปลีย่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั  การเปลีย่นระบบการผลติของบรษิทัย่อย โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม และส่งผลให้ผล
ประกอบการในระยะยาวดขีึน้ ซึง่เป็นการสรา้งคุณค่าต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายในระยะยาว 
                       ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ กลยุทธ ์ตามคู่มอืการก ากบัดแูล
กจิการที่เปิดเผยไว้ทัง้ทาง Website ของบริษัทฯ ที่ www.sahaunion.com หน้า 4/33 และ 5/33 และสื่อสารเป็น
เอกสารส่งให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน โดยมคีุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการที่ดภีายใต้
ค่านิยม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” จนแทรกอยู่ในกระบวนการการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานทุก
ระดบั และกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี 
                       บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั มกีารจดัท ากลยุทธ ์และแผนระยะปานกลาง และ
แผนประจ าปี โดยค านึงถงึปัจจยัแวดลอ้ม สภาวะการแข่งขนั และความเป็นไปไดต้ามความสามารถของบรษิทั เพื่อ
คาดการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในบางครัง้อาจมีการทบทวนปรับเปลี่ยน
วตัถุประสงคใ์หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์   ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว แต่ไม่ขดักบัเป้าหมาย
หลกัของกจิการ 
                       นอกจากนี้  บรษิัทฯ มชี่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสยีและบรษิัทฯ ไว้ชดัเจน เพื่อรบั
ขอ้มูล ประเด็น หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด ซึ่ง
แบ่งเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีจากภายใน สือ่สารขอ้มลูไดท้ี ่กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนภายในบรษิทั ทีช่ ัน้ 6 ส่วนผูม้สี่วนไดเ้สยี
ภายนอก อาจส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท             
สหยูเนี่ยน จ ากดั (มหาชน) เลขที ่1828 ถนนสุขุมวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  หรอืทาง 
Website บรษิทัตามทีร่ะบุขา้งต้น เมื่อบรษิทัฯ ไดข้อ้มูลประเดน็และเรื่องความคาดหวงัจากผูม้สี่วนไดเ้สยีแลว้ จะมี
กระบวนการวเิคราะห์ และจดัระดบัประเดน็ตามความส าคญัและผลกระทบ แลว้เลอืกเรื่องส าคญัทีจ่ะเป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผล 
                        อน่ึง  เรื่องต่างๆ ทีด่ าเนินการ คนทัว่ทัง้องคก์รและผูเ้กีย่วขอ้งทราบดวี่า บรษิทัฯ จะกระท าในสิง่
ทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและมจีรยิธรรมทางธุรกจิ 
                         แนวทางการปฏบิตัิงานเพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงาน
ประจ าปีหรอืไม่ บรษิัทฯ มวีธิกีารจดัผู้รบัผดิชอบต่อหน้าที่ รายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอทุก
เดอืน ส าหรบับรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัฯ ลงทุน 
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             9.7.3  เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
                      9.7.3.1  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 15 คน จัดเป็นขนาดใหญ่ มี
องคป์ระกอบทัง้กรรมการทีเ่ป็นอสิระ และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร มขีนาดเหมาะสมกบั ประเภทการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ทีม่กีารลงทุนหลากหลาย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
                      - คณะกรรมการของบรษิัทฯ มีคุณสมบตัิหลายด้านทัง้ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ  
และความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านการตลาด  ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชิ้นส่วนรถยนต์ ด้านคอมพิวเตอร ์ 
ดา้นโลจสิติกส ์ ดา้นอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ตดัเยบ็  ด้านพาณิชยศ์าสตร์และการบญัช ีเป็นต้น มี
กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 2 คน มปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัด าเนินการลงทุนอยู่ 
                       - คณะกรรมการมีสดัส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Directors) จ านวน                
10 คน จากกรรมการทัง้หมด 15 คน หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 66.67 มากกว่ากึง่หนึ่ง ทีเ่หลอืจะตอ้งมกีรรมการของ
บรษิัทฯ  เป็นตวัแทนเพื่อก ากบัดูแลในกจิการที่บรษิัทลงทุนจ านวนมากพอสมควร จ านวน 5 คน  เหน็ว่า  มกีาร
ถ่วงดุลอ านาจกนัระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
                        - สดัส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จึง
สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ 
                        - กรรมการอสิระ บริษัทฯ มกีรรมการอสิระจ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 คน  
หรือมีจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งมีจ านวนและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี้ 
กรรมการอสิระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถแสดงความเหน็ได้
อย่างอสิระ 
                         - นโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัประเภทธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัฯ ด าเนินการลงทุนอย่างหลากหลาย โดยไม่
จ ากดัเพศ อกีทัง้มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง ในส่ วนของขอ้มูลกรรมการ 
เช่น อายุ  เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ ในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 
 

                        9.7.3.2  ประธานกรรมการ และองคป์ระกอบ  และการด าเนินงานของคณะกรรมการใช้           
ดลุยพินิจตดัสินอย่างมีอิสระ 

 ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ และไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร 

 ประธานกรรมการเป็นคนละคนกับกรรมการผู้อ านวยการ มีขอบเขตความรับผิดชอบ
แตกต่างกนั มกีารก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ แยกต่างหากจากกนัอย่างชดัเจน 

 ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ มหีน้าทีโ่ดยสรุปดงันี้ 
1. ก ากบั ดแูล ใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัทีไ่ดว้างไว ้
2.  ดแูลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
3.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม   
4.  พจิารณาหารอืก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ ร่วมกบั กรรมการผูอ้ านวยการ โดย

ดแูลใหเ้รื่องส าคญัถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  
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5.  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ดูแลให้มีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่าย
จดัการจะเสนอเรื่อง และเพยีงพอที่กรรมการทุกคนจะใช้ดุลยพนิิจอภิปรายประเดน็ส าคญัอย่างรอบคอบ และให้
ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ และสรุปมตทิีป่ระชุม 

6.  เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร และ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

7.  เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท กฎหมาย และ
กฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง  ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ มกีารจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้น
สอบถาม หรอื แสดงความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีมกนั และดูแลให้มกีารตอบขอ้ซกัถามจากผู้ถอืหุน้ให้เหมาะสมและ
โปร่งใส 
                           - บรษิทัฯ ไม่ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับ
จากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก  เนื่องจาก เหน็ว่า กรรมการอสิระมคีวามเป็นอสิระ
เพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอสิระ และสามารถใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ   
                          - บรษิทัฯ มคีณะกรรมการชุดย่อย พจิารณาเรื่องส าคญัในรายละเอยีดอย่างรอบคอบเฉพาะเรื่อง 
ก่อนน าเสนอเรื่องนัน้ๆ เขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการ เช่น การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เรื่องการประเมนิระบบ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ผ่านการกลัน่กรองข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอ
คณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 
                          - คณะกรรมการฯ ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ 
กรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ที่แต่ละท่านเข้าประชุมและจ านวนครัง้ของการประชุมทัง้ปีที่ผ่านม า และข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆ ตามทีป่รากฏรายละเอยีดเรื่องการจดัการของคณะกรรมการ หวัขอ้ 8.1 และรายงานผลการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้ 9.7.3.3 และ 9.7.3.4 ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน จงึ
เปิดเผยขอ้มลูตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
 

                         9.7.3.3  การก ากบัดแูลเรือ่งการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ  
                        บรษิทัฯ มกีระบวนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการทีโ่ปร่งใสชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการทีม่ี
คุณสมบตัิตามองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ พิจารณาโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการเสนอผูถ้ือหุ้น
อนุมตัิ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นชุด
เดยีวกนั คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย กรรมการอสิระเป็นสว่นใหญ่ คอื รอ้ยละ 66 ซึง่ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ และ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมดงันี้ 
 รายชื่อ ต าแหน่ง 
     1. นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อสิระ  
     2. นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อสิระ 
     3. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  มดีงันี้ 
 

      1. จดัใหม้กีารประชุมเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหากรรมการบรษิทั 
      2. มหีน้าทีส่รรหา และคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม พจิารณาประวตั ิไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้มคีุณสมบตัติามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
พจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
      3. ก าหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อความ
เหมาะสม  ทัง้ที่มีการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ค านึงถึง
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ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และความเหมาะสมทางภาวะ
เศรษฐกจิ 
       4. พจิารณาก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทน และรูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ แลว้เสนอความเหน็ต่อ
คณะกรรมการเพื่อเสนอขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
                        ทัง้นี้  ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มกีารประชุมพจิารณาเรื่องที่
เกีย่วขอ้ง  จ านวน 3 ครัง้ ในวนัที ่21 มนีาคม 2562, วนัที ่21 พฤศจกิายน 2562 และวนัที ่17 ธนัวาคม 2562 โดย
คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวทุกคนเขา้ร่วมประชุมครบถ้วน และได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอยีดที่
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.10 
  -  คณะกรรมการไดใ้ชบ้รษิทัทีป่รกึษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการใหม่ 
                         - เรื่องจ านวนเงนิค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ และ/หรอื 
 จากบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ตามตารางในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 
 

                         9.7.3.4  เรือ่งการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  
                          คณะกรรมการมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนหนึ่งคอืคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็น
กรรมการอิสระทัง้คณะ  มคีุณสมบตัิสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวขอ้งก าหนดไว้ โดยมี
องคป์ระกอบ  ขอบเขต  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และรายละเอยีดอื่นๆ ปรากฏในหวัขอ้ 9.7.6.2 
 

                         9.7.3.5  ความรบัผิดชอบของกรรมการในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ   
                         - กรรมการบรษิทัฯ เขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเป็นอย่างด ีบรษิทัฯ มกีารก าหนดตารางวนัเวลา
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าทัง้ปีให้คณะกรรมการทราบก่อน เพื่อจัดสรรเวลาเข้าประชุม  ปกต ิ
กรรมการทุกคนเขา้ประชุมสม ่าเสมอ ยกเวน้มเีหตุสดุวสิยั เช่น ตดิภาระกจิส าคญัทีต่่างประเทศ หรอื ประสบอุบตัเิหตุ 
หรอืป่วย ขอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีเ่ขา้ประชุมของคณะกรรมการแสดงเป็นรายบุคคล ตามรายละเอยีดปรากฏในหวัขอ้ 
โครงสรา้งการจดัการ 
                        - บรษิัทฯ ไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ  เนื่องจาก 
บรษิทัในกลุ่มทีบ่รษิทัฯ ลงทุนมเีป็นจ านวนมาก ซึง่มหีลายประเภทธุรกจิ จ าเป็นตอ้งมกีรรมการของบรษิทัฯ ไปด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ โดยผลจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในหลายบรษิทัต่าง ๆ ในกลุ่มลว้นเป็นการทุ่มเทเวลาปฏบิตัทิีส่่งผลดต่ีอบรษิทัฯ  ในขณะเดยีวกนั จ านวน
บรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการของบรษิทัฯ แต่ละคนเขา้ไปเป็นกรรมการมจี านวนไม่เกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน 
                       - มีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ โดยมกีารรายงานข้อมูลดงักล่าวเป็น
ประจ าทุกปี รวบรวมขอ้มูลไวท้ี่เลขานุการบรษิทั และมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นส่วนหนึ่งของประวตักิรรมการในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
                        - บรษิทัฯ  มมีาตรการป้องกนัการรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั  มรีะบบการเกบ็รกัษาขอ้มลู 
ในกรณีทีเ่ป็นขอ้มลูควรเปิดเผย เช่น ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์หรอื ขอ้มูลรายการที่
เกี่ยวโยงกนั หรือ ข้อมูลการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ หรือ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น จะมีการ
พจิารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยผ่านช่องทางระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ผู้ถอืหุน้ หรอืผู้ลงทุน 
ทราบทนัทภีายในวนัเดยีวกนั    
                         - จ านวนครัง้การเขา้ประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละรายมีมากกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนครัง้การประชุมทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในรอบปี ซึง่อา้งองิขอ้มลูจากรายละเอยีดในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 
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                        9.7.3.6  กลไกการก ากบัดแูลบริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุน 
 

                       ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วมค้า บรษิัทร่วม และอื่นๆ บรษิัทฯ จงึ
จ าเป็นตอ้งก าหนดคู่มอืการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการ ผูม้อี านาจควบคุมในบรษิทัย่อย ซึง่เป็นการดูแลเชงิ
นโยบายและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัต่างๆ ทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนียัส าคญั สรุปสาระส าคญัคอื 

- การก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อย เป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มทัง้สือ่สารขอ้มลู  
เอกสารดงักล่าวใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิาร ทีป่ฏบิตัหิน้าทีค่วบคุมดแูลการประกอบธุรกจินัน้ๆ  
                        - คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ในการ
ควบคุมดแูลบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ลงทุนอย่างมนียัส าคญั 
                        - มขีอ้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบของบุคคลที่เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการในบรษิทัย่อย   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นต้น ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบาย และมอี านาจ
อนุมตัติามขอบเขตที่ก าหนด โดยต้องท าอย่างดทีีสุ่ดเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย ในขณะเดยีวกนัใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายของบรษิทัแม่เช่นเดยีวกนั 
                        - ให้มรีะบบการควบคุมภายในของบรษิัทย่อยที่เหมาะสมและเพยีงพอ การด าเนินการใดๆ ต้อง
ปฏบิตัิใหถู้กต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัย่อยต้องส่งขอ้มูลประเมนิตนเองเกี่ยวกบัระบบการ
ควบคุมภายในใหบ้รษิทัแม่เป็นประจ าทุกปี  บางครัง้ มกีารถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัแม่ 
                         - มรีะบบให้บรษิทัย่อยและกจิการทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องเปิดเผยขอ้มูลฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงาน และรายการระหว่างกนั (รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั) หรอื รายการซือ้ขายทรพัยส์นิ หรอื 
รายการอื่นๆ ทีม่นียัส าคญั  สง่ใหบ้รษิทัแม่เป็นประจ าทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย  ส าหรบัเฉพาะขอ้มูลงบการเงนิต้อง
สง่ใหบ้รษิทัแม่ทุกเดอืน 
                          - รายการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนีัยส าคญั  บรษิทัฯ มสีญัญาหรอืขอ้ตกลงระหว่างผู้
ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนส าหรบัการด าเนินงาน และการตัดสนิใจในเรื่องส าคัญ
ตลอดจนใชเ้ป็นแนวทางในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 9.7.3.7  การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

                            บรษิทัฯ มจีดัให้คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าที่ประจ าทุกปี  โดยวธิกีารประเมนิ
ตนเอง (Self – evaluation) โดยใชห้ลกัเกณฑแ์บบประเมนิตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ส าหรบัปี 
2562 ไดจ้ดัสง่แบบประเมนิใหค้ณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เมื่อวนัที ่24 ตุลาคม 
2562 โดยรวบรวมขอ้มูลของแบบประเมนิดงักล่าว เมื่อวนัที ่2 มกราคม 2563 และเลขานุการบรษิทั รายงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2563 
                           - วธิกีารประเมนิดงักล่าว กระท าทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล 
                           -  ขัน้ตอนการประเมนิแบบทัง้คณะ  คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาและใหค้ะแนน เลขานุการ
บรษิัทฯ สรุปผลคะแนนการประเมนิและน ามาอภิปรายร่วมกนั คณะกรรมการมีขอ้เสนอแนะรายการที่ควรพฒันา 
ปรบัปรุง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้         
                            - ผลการประเมนิตนเองปี 2562 ของคณะกรรมการแบบทัง้คณะมคีะแนน 95.83 / 100  ส่วน
การ ประเมนิแบบรายบุคคล  ผลรวมคะแนนเฉลีย่ คอื 93.48 / 100  ผลการประเมนิตนเองของคณะ กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน มคีะแนน 99.02 จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน โดยคณะกรรมการรบัทราบ มกีารทบทวน 
และท าความเขา้ใจในหวัข้อต่างๆ ของแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อน ามาพจิารณาใช ้ประโยชน์ และปรบัปรุงในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  
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                         9.7.3.8  การพฒันาความรู ้ความเข้าใจของคณะกรรมการในการปฏิบติัหน้าท่ี    
 

                         บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาท
หน้าที ่ส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการไดร้บัการ
อบรมและพฒันาความรูท้ีจ่ าเป็น เช่น กฎระเบยีบ กฎหมาย  ความรูท้างการเงนิ เป็นตน้ จากสถาบนัภายนอกบรษิทั 
                        - ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ สิง่แวดล้อมการประกอบธุรกิจ ปัจจัย
ภายนอกและภายในทีเ่ปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน  และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการจะไดร้บัทราบขอ้มูลที่
เป็นปัจจุบนัจากภายในบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้กรรมการมคีวามเขา้ใจ และท าหน้าที่โดยได้รบัขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอ 
                         - ในกรณีมบีุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ บุคคลนัน้ๆ จะไดร้บัการแนะน าขอ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่เกีย่วกบัขอ้มูลของบรษิทัฯ รวมทัง้ วัตถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  ค่านิยมองคก์ร  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิและแนวทางการด าเนินงาน และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ  (ปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่)  นอกจากนี้ ไดร้บัการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) เช่น หลกัสตูร DAP และ DCP หรอื หลกัสตูร DAP และ ACP ส าหรบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นตน้ 
                         - ขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ต่อเนื่องของคณะกรรมการได้เปิดเผยขอ้มูลไว้แล้ว ใน
หวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
 

                          9.7.3.9  การด าเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

                          - บรษิทัฯ มกี าหนดวนัเวลาการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า 1 ปี  ขอ้มูลดงักล่าว เลขานุการ
บรษิทั  น าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อกรรมการจะไดส้ามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
                          - หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการพรอ้มวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ส่ง
ใหก้รรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
                       - บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกเดอืน ผูบ้รหิารหรอืฝ่ายจดัการ
รายงานผลการด าเนินงาน และขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งใหค้ณะกรรมการทราบ และ /หรอื พจิารณาต่อเนื่องทุกเดอืน  โดย
คณะกรรมการมกีารติดตามดูแลให้มกีารน ากลยุทธข์องบรษิทัไปปฏบิตัิ ในกรณีผลของการปฏบิตัิไม่ไดเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้จะมกีารพจิารณาปรบัเปลีย่นกลยุทธ ์เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ๆ  
                       - ก่อนออกหนังสอืเชญิประชุม กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุมได ้
                       - คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูอ้ านวยการเชญิผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้
ขอ้มลูสารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็โดยตรง 
                        - คณะกรรมการสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิจากกรรมการผูอ้ านวยการ ผูบ้รหิาร
อื่น หรอื เลขานุการบรษิัทได ้ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็
อสิระจากทีป่รกึษา หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกโดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั   
                        - บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร มโีอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตาม
ความจ าเป็นโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย ในการนี้ คณะกรรมการจะแจ้งใหก้รรมการผู้อ านวยการ ทราบถงึผลการ
ประชุมดว้ย 
                        - คณะกรรมการมกีารแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิัท ซึ่งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์
เหมาะสม   ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกจิกรรมและการจดั
เอกสารส าคญัประกอบการประชุมคณะกรรมการ บนัทกึรายงานการประชุม รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติาม
มตคิณะกรรมการบรษิทัฯ จนเสรจ็การ ทัง้นี้เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติามข้อก าหนด ซึง่ระบุ
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ไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/15  มาตรา 89/16   มาตรา 
89/17  และมาตรา 89/23 
                        - เลขานุการบรษิทั ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรู ้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฎบิตัหิน้าที ่คอื 
หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 และหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 
11/2008 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร Fundamental Practice for Corporate 
Secretary (FPCS 28) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยและหลกัสตูร Smart Disclosure Program (SDP) ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
                         - ข้อมูลคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท เปิดเผยต่อท้ายจากประวัติ และ
ประสบการณ์ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในหวัขอ้ ประวตัคิณะกรรมการ  
 

                 9.7.4   เรือ่งการสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร   
 

                          9.7.4.1 ผูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะ ประสบการณ์ จะสามารถขบัเคลื่อนองคก์ร
ไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้  ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการสรรหาและพฒันาผู้บริหาร
ระดบัสูง   บรษิทัฯ มกีารด าเนินการสรุปไดด้งันี้ 
                        - คณะกรรมการมกีารมอบหมายให ้กรรมการสรรหาฯ  พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธิกีาร
สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการ โดย 2 ปีที่ผ่านมา  กรรมการ
ผูอ้ านวยการบรษิทัฯ คนใหม่  ผ่านขัน้ตอนสรรหาดงักล่าวและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
                        - คณะกรรมการติดตามดูแลให้กรรมการผู้อ านวยการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม 
เหน็ชอบบุคคลทีก่รรมการร่วมกบักรรมการผูอ้ านวยการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
                        - บรษิทัฯ  ค านึงถงึการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง จงึมแีผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession plan)  
กรรมการผูอ้ านวยการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู ในการนี้ มกีารรายงานผลด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องนี้ในระดบักรรมการ
เป็นระยะ เป็นประจ าทุก 1 ปี โดยเฉพาะการบรหิารบุคลากรในต าแหน่งระดบับรหิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วมคา้ทีม่นียัส าคญั 
                       - บรษิทัฯ สง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการผูอ้ านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการอบรมและ
พฒันาเพิม่ความรู ้และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 
                       - คณะกรรมการมกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่น
ของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง ซึ่งในคู่มอืมรีายละเอยีดของประเภทต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ แต่ไม่ได้ก าหนด
จ านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด ารงต าแหน่งได ้เน่ืองจากโดยหลกัการจะเป็นบรษิทัในกลุ่ม 
 

                         9.7.4.2  เรือ่ง โครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน   
 

                                9.7.4.2.1 บรษิัทฯ มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่จูงใจให้กรรมการผู้อ านวยการ ผู้บรหิาร
ระดบัสงู และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์ร ปฏบิตัิงานใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร และเกดิ
ประโยชน์กบักจิการในระยะยาว  โดย 
                               - พจิารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  
เช่น โบนัส และผลประโยชน์ระยะยาว เช่น เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี ซึง่จ่ายใหบุ้คลากรขององคก์รเมื่อออก
จากงาน  นอกเหนือจากเงนิเกษยีณตามกฎหมาย (ถา้ปฏบิตังิานถงึเกษยีณอายุ) 
                                - นโยบายจ านวนเงนิค่าตอบแทน ไดค้ านึงถงึปัจจยัระดบัค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑป์ระมาณ
เทยีบกนัไดใ้นระดบัอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้ไดพ้จิารณาปัจจยัผลการด าเนินงานประกอบดว้ย 
                                - บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานประจ าปี ซึง่บุคลากรทุกระดบั
ไดร้บัทราบ 
                                9.7.4.2.2 คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร มบีทบาทเกีย่วกบัเรื่องค่าตอบแทนและการ
ประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้ านวยการโดย   
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                               - เหน็ชอบหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานกรรมการผูอ้ านวยการ ทัง้นี้ เกณฑก์ารประเมนิผล
งานจูงใจให้กรรมการผู้อ านวยการ บรหิารกจิการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกั สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของ
กจิการในระยะยาว โดยกรรมการผูอ้ านวยการทราบหลกัเกณฑน์ี้แลว้ 
                               - บรษิทัฯ มกีารประเมนิผลงานกรรมการผูอ้ านวยการเป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการอาวุโส
เป็นผูส้ือ่สารผลการพจิารณา รวมทัง้ประเดน็เพื่อการพฒันาใหก้รรมการผูอ้ านวยการทราบ ทัง้นี้ พจิารณาจากผลการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละปัจจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย 
                               - อนุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูอ้ านวยการ จากผลการพจิารณาทีก่ล่าวขา้งตน้ 
                                9.7.4.2.3 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และมีการอนุมัติ
โครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู  กรรมการมกีารตดิตามใหก้รรมการผูอ้ านวยการประเมนิผลงานผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิดงักล่าว 
                                9.7.4.2.4 บริษัทฯ มีการก ากับดูแลให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการ
ประเมนิผลงานส าหรบัทัง้องคก์ร 
                        9.7.4.3  เรื่องโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของกิจการ      
                        - คณะกรรมการรบัทราบและเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผู้ถอืหุน้ โดยบรษิัทฯ มกีลุ่ม          
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทีม่าจากความสมัพนัธท์างธุรกจิในการประสานประโยชน์ เพื่อให้กจิการมอี านาจการต่อรองเชงิธุรกจิ 
และใหทุ้กฝ่ายเกดิประโยชน์สงูสดุ สบืทอดมาตัง้แต่อดตีเป็นเวลามากกว่า 40 ปีมาแลว้ ซึง่ทุกฝ่ายควบคุมดูแลบรหิาร
จดัการโดยดปูระโยชน์ของแต่ละกจิการทีต่นบรหิารเป็นส าคญั 
                       - ตลอดระยะเวลาดงักล่าว ไม่มอีุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
                       - บรษิทัฯ ไม่มขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการ 
 

                       9.7.4.4  เรือ่งการบริหารและพฒันาบุคลากรขององคก์ร    
 

                                  คณะกรรมการใหค้วามส าคญัเรื่องการบรหิารจดัการและพฒันาบุคลากรขององคก์ร 
- มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์ององคก์ร ใหม้จี านวนพนกังานที่

เหมาะสมกบังาน ให้พนักงานทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่  ได้รบัผลตอบแทนที่
เหมาะสมเพื่อใหม้แีรงจงูใจ ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ ีใหพ้นักงานทีม่คีวามสามารถอยู่
กบัองคก์รตลอดไป 

-  บรษิทัฯ ดแูลใหพ้นกังานมรีปูแบบการออมระยะยาวเพื่อรองรบัการออกจากงานหรอืการเกษยีณ  
แบ่งเป็น  2  เรื่อง  คอื  1. ออมเงนิเป็นประจ าทุกเดอืนฝากเขา้สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน ซึง่จะ
ถอนเงนิได้เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และ 2. ออมเงนิเป็นประจ าทุกเดอืนในรูปแบบส่งเงนิเข้า
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีฯ  ทัง้นี้ บริษัทฯ มสี่วนสมทบให้พนักงานทุกงวดที่น าส่งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยทัง้ 2 
รูปแบบเป็นการหกัเงนิจากเงนิเดอืนและบรษิทัฯ น าส่งใหทุ้กเดอืน ในส่วนของกองทุนส ารองเลีย้งชพีมตีวัแทนของ
พนักงานเป็นกรรมการกองทุนฯ และเลอืกนโยบายการลงทุนที่ปลอดภัยมคีวามเสีย่งน้อย เหมาะสมกบัพนักงาน
โดยรวม เพื่อความมัน่คงในอนาคต  

 

               9.7.5  เรือ่งการส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
 

                        9.7.5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ธุรกิจหลักคือ การลงทุนในหลากหลาย
อุตสาหกรรมหรอืบรกิาร  ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีจ่ะไดร้บัส่วนใหญ่เป็นเงนิปันผลจากธุรกจิทีบ่รษิทัไปลงทุน ซึง่จะ
เป็นผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้  ผูเ้กีย่วขอ้งส าคญัทีจ่ะท าใหบ้รษิทับรรลุวตัถุประสงคห์ลกั คอื บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วมคา้  
บริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลกัที่มนีัยส าคญั ธุรกรรมการด าเนินงานส่วนใหญ่จงึอยู่ที่บริษัทลูกเหล่านัน้  ดงันัน้
นวตักรรมทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัจะอยู่ทีบ่รษิทัลูกทีไ่ปลงทุน ทีจ่ะเป็นผลทางออ้มในการสรา้งคุณค่า
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ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีและผู้เกี่ยวขอ้ง ตลอดทัง้กระบวนการออกแบบ พฒันาสนิค้า การวิจยั การเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติ และลดมลภาวะต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เป็นขัน้ตอนทีด่ าเนินงานในธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุน 
                        อย่างไรกต็าม คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัในการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ใหบุ้คลากรของบรษิทั
ฯ บรษิทัลกู  ปฏบิตัติามค่านิยม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” ใหด้ าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามสามารถ
ทางการแข่งขนั ใหค้วามเป็นธรรมกบัพนักงาน  ส่งเสรมิพนักงานให้มคีวามรู ้ ความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพฒันาปรบัปรุงเพื่อใหเ้กดินวตักรรม เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน และรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ีกบัผูร้่วมทุน  กบั
ลูกค้า  กบัคู่ค้า  กบัหน่วยงานทางการที่เกี่ยวขอ้ง  กบัชุมชนสงัคม และผู้เกี่ยวขอ้ง  ตลอดจนมกีารติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
                        9.7.5.2 คณะกรรมการมกีารตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนด าเนินการ บริษัทฯ มแีนวปฏบิตัิต่าง ๆ อย่างมจีรยิธรรม เพื่อให้
องคก์รเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกบัพนักงาน  ลูกคา้  คู่ค้า  ชุมชน สิง่แวดลอ้ม การ
แข่งขนัอย่างเป็นธรรม และ การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ ตามที่เปิดเผยรายละเอียดการปฏบิตัิไว้แล้ว ใน
หวัขอ้ ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) 
          9.7.5.3 คณะกรรมการตระหนกัถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีบ่รษิทัใช้ 
                         - ทรพัยากรดา้นการเงนิ  มกีารใชท้รพัยากรตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัรูปแบบทางธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  
                         - ทรพัยากรด้านบุคลากร  จดัให้มีจ านวนที่เพยีงพอ และมคีุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการพฒันา
ความรู ้ทกัษะ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพดา้นทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ  
                         - ทรพัยากรด้านสงัคมและความสมัพนัธ์  ให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กบัสงัคม ร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัอย่างถูกกฎเกณฑ์ 
                         - ทรัพยากรด้านธรรมชาติ  มีการใช้พลังงาน ระบบน ้ า เท่าที่จ าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปรบัปรุงระบบการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นระบบประหยดัพลงังาน  เพื่อลดผลกระทบทางธรรมชาตโิดยทางออ้ม 
                         9.7.5.4 บริษัทฯ มีนโยบายบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง  ใหม้ทีรพัยากรอย่างเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิ 
                         - บรษิัทฯ ดูแลความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มนีโยบายประกาศชดัเจน ให้กระท าการ
ถูกต้องตามกฎหมาย หา้มละเมดิลขิสทิธิ ์ ห้ามละเมดิเกีย่วกบัเรื่องทรพัยส์นิทางปัญญา  และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตาม
มาตรฐานทีเ่กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
                        - บรษิทัฯ มนีโยบายและมาตรการการรกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลูสารสนเทศ รวมทัง้  มี
ระบบการติดตามโดยการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทัง้  มกีารตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตของบรษิทัฯ เกีย่วกบัเรื่องนี้ เช่น ระบบงาน การบรหิารความเสีย่งต่างๆ การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล  
สทิธกิารใช ้ การเขา้ถงึขอ้มลู  การบรหิารจดัการ  แผนส ารอง  เป็นตน้ 
 

             9.7.6  คณะกรรมการดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
 

                       9.7.6.1 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัเรื่องการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทัง้มี
การปฏบิตัติามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุการปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่องนี้ ดงันี้ 
                      - คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ทบทวนนโยบายการ
บรหิารความเสีย่ง ปัจจยัความเสีย่ง โอกาสเกดิ ผลกระทบ และมาตรการการจดัการ ทัง้นี้การระบุประเภทความเสีย่ง
พจิารณาจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกบรษิัทฯ โดยจดัล าดบัความส าคญัและวธิกีารจดัการที่เหมาะสมกบั
ธุรกจิ  
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                        - ปัจจยัความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามที่เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหวัข้อ “ปัจจยัความเส่ียง”  
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารทบทวนนโยบายและการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า ปีละ 1 ครัง้ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 
                        - คณะกรรมการรบัทราบและเขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคญัของกจิการ และอนุมตัินโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยง ทัง้นี้ มีนโยบายให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตัิเรื่องการจดัการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางที่ก าหนด ใน
หน่วยงานทุกระดบั 
                        - คณะกรรมการดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องทางการ และ
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของในประเทศและต่างประเทศ 
                        - บรษิทัฯ มกีารน าผลประเมนิตนเองระบบการควบคุมภายใน และบรหิารความเสีย่งของบรษิัท
ย่อย รวมทัง้กจิการทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนอย่างมนียัส าคญั (สดัสว่นการลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50)  มา
สรุปผลการประเมนิเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาด าเนินเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
                        - บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดการปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่องนี้ไวใ้นหวัขอ้ “ระบบการควบคุมภายใน
และการบรหิารจดัการความเสีย่ง” แลว้ 
                        9.7.6.2 คณะกรรมการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและอสิระ 
                        - คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอสิระและมี
คุณสมบตัแิละหน้าทีค่รบถว้นตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี้ ได้รบัการแต่งตัง้จากมติคณะกรรมการบรษิัทฯ รอบหลงัสุด เมื่อวนัที่ 20 
ธนัวาคม 2561 โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี องคป์ระกอบมดีงันี้ 
 
 รายชื่อ ต าแหน่ง         จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
                 คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562  
1. รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง  วฒันสนิธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ     5/5               
 และกรรมการอสิระ 
2.  นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง กรรมการตรวจสอบ และ 5/5 
  กรรมการอสิระ 
3.  นางสทุธมิา  ช านาญเวช กรรมการตรวจสอบ และ 5/5 
 กรรมการอสิระ 
 
             กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน  ไดป้ฎบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามเป็นอสิระอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2562 มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ การเขา้ประชุมของแต่ละกรรมการตรวจสอบปรากฏขอ้มลูขา้งตน้  โดยมกีารรายงาน
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส ซึง่ในปี 2562 ได้ปฏิบติัหน้าท่ี           
ทุกข้อตามกฎบตัรซ่ึงมีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ดงันี้ 
                 (1)  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง เพยีงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
                 (2)  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการบรหิารความเสีย่ง  
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างผู้จ ัดการส านัก
ตรวจสอบภายใน 
                 (3)  สอบทานให้ บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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                 (4)  พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บรษิัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
                  (5)  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์  ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั 
                  (6)  สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
                  (7)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มคีวามเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และความเห็นเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
                  (8)  ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่รวจพบตลอดจนเร่งรดัใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ 
                  (9)  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าส าคญั 
                  (10) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย 
                        - คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที ่เช่น สามารถเรยีกผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู หารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร หรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษา
ทางวชิาชพีอื่นใดมาเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาได ้
                        - คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
รบัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการควบคุมภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง พรอ้ม
ทัง้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยรายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ าปี 
                         - คณะกรรมการตรวจสอบมกีารให้ความเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
และการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
                        9.7.6.3  เรื่องการตดิตามดแูล  และจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 
                        คณะกรรมการมกีารตดิตามดูแล  และจดัการรายการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้
ระหว่างบรษิทั กบั ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอื ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไม่ใชป้ระโยชน์อนัมิ
ควรในทรพัยส์นิ ขอ้มูล และโอกาสของบรษิทัฯ  ตลอดทัง้ การท าธุรกรรมกบัผูม้คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัใน
ลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

    - บรษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู รวมทัง้มนีโยบาย 
และวธิปีฏบิตั ิก าหนดใหร้กัษาความลบัของขอ้มูล (confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถอื (integrity) รวมทัง้การ
จัดการข้อมูลที่มีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) โดยคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดบัสูง และพนักงานปฏิบัติตามข้อก าหนดในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกจิ และมกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  นอกจากนี้มกีารก าหนดใหบุ้คคลภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ปฏิบตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
โดยลงนามเป็นหลกัฐานไวด้ว้ย 

- คณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการตรวจสอบ มกีารดูแลให้มกีารจดัการและติดตามรายการ            
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกีย่วโยงกนั บรษิทัฯ มแีนวทางและวธิกีารปฏบิตัิให้การท า
รายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อผลประโยชน์
ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีไม่ไดอ้ยู่ในทีป่ระชุมพจิารณาและไม่มสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจ    
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          - บรษิทัฯ มขีอ้ก าหนด การก ากบัดูแลกจิการ ในเรื่องนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณา
และการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหว่างกนั อนึ่ง ก่อนพจิารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ
ดงักล่าวมกีารรายงานขอ้มลูกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมกรรมการบรษิทัฯ มกีารดูแล
ใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่างมนียัส าคญั งดเวน้จากการมสีว่นร่วมในการประชุมพจิารณาวาระดงักล่าว 
                        9.7.6.4  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท านโยบาย และแนวทางปฏบิตัดิา้น
การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจน  พรอ้มทัง้ สื่อสารถึงพนักงานทุกระดบัในองคก์ร อกีทัง้ถงึบุคคลภายนอก
เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้บรษิัทฯ จดัท าเป็นคู่มอืเผยแพร่ทัง้ในองคก์ร และต่อบุคคลภายนอก โดยดูไดจ้าก 
Website : www.sahaunion.com 
          บรษิัทฯ มโีครงการสนับสนุนแนวทางการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่ผ่านมา คณะกรรมการ
บรษิัทฯ มีมติบริจาคเงนิสนับสนุน จ านวน 1 ล้านบาท ให้กบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ นอกจากนี้ มกีารรณรงคโ์ดยสื่อหลายวธิ ีเพื่อปลูกฝังให้พนักงานในองคก์รใหม้คีวามรู้
และปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไว ้ใหป้ฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารสื่อสารถงึ
คู่คา้ใหร้บัทราบนโยบาย และปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวเ้ช่นกนั 
                         9.7.6.5  เรื่องการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 
                         คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก ากบัดูแลใหม้กีลไกในการรบัเรื่องร้องเรยีน หรอื การแจง้เบาะแส
ใหบ้รษิทัฯ ทราบ และมกีารด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส บรษิทัฯ มชี่องทางทีป่ลอดภยั มรีะบบการรกัษาความลบั 
และมาตรการคุ้มครอง โดยให้มีความสะดวก และมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องข้อ
รอ้งเรยีนไวบ้น website หรอื รายงานประจ าปี  ดงันี้ 
                          (1) ทางไปรษณีย์ โดยให้จดหมายส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ กรรมการ
ผู้อ านวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 
                          (2) กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนภายในบรษิทัฯ 
                          (3) ทาง website บรษิทั  www.sahaunion.com  
                          - บรษิทัฯ มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการ  จนถงึ รายงานต่อคณะกรรมการ 
                          - บริษัทฯ มีการรกัษาความลบั และ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน และ
กระบวนการพจิารณาตามนโยบาย และการแจง้ผลด าเนินการ โดยมรีายละเอยีดของขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้ ดูได้
จากหวัขอ้นโยบายการแจง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรยีน  ทาง website ของบรษิทัฯ ตามทีร่ะบุขา้งตน้ 
 

                       9.7.7  เรือ่ง การรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Discloser 
and Financial Integrity) 
                 9.7.7.1 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการ
เงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่าง ๆ มีความถูกต้อง เพียงพอ  เชื่อถือได้ ทนัเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ ์
มาตรฐาน และ แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง  โดยสรุปไดด้งันี้ 
                         - ดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มคีวามรู ้ทกัษะและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ บรษิัทมบีุคลากรทีท่ าหน้าที่เป็นผูบ้รหิารสูงสุดสายงาน
บญัชแีละการเงนิ (CFO) ผูจ้ดัท าบญัช ี ผูต้รวจสอบภายใน  เลขานุการบรษิทั  และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
                        - การใหค้วามเหน็ชอบในการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการค านึงถงึปัจจยัที่เกีย่วขอ้ง เช่น กรณี
เปิดเผยรายงานทางการเงนิ  มกีารพจิารณาเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย คอื 
                        (1) พจิารณาผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
                        (2) พจิารณาความเหน็ของผู้สอบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัชี
เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน หรอื ขอ้สงัเกตอื่น (ถา้ม)ี 
                        (3) พจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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                        (4) ขอ้มลูมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และ นโยบายของบรษิทั 
                        - การเปิดเผยขอ้มูล รวมทัง้งบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ  รวมทัง้มกีารสนับสนุนใหจ้ดัท า ค าอธบิาย
และวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD & A) พรอ้มกบัการเปิดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ คือ รายได้ หรือ ก าไรสุทธิ  มีการ
เปลีย่นแปลงตัง้แต่รอ้ยละ 20 เป็นตน้  เพื่อใหน้กัลงทุนรบัทราบขอ้มลู และเขา้ใจการเปลีย่นแปลงไดด้ยีิง่ขึน้ 
                         - กรณีการเปิดเผยข้อมูล รายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
กรรมการทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ ๆ มกีารดแูลขอ้มลูในสว่นของตนใหม้คีวามครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เป็นตน้ 
                          9.7.7.2  ความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 
                         - คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจดัการติดตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการ และมกีาร
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอทุกเดอืน หากมสีญัญาณบ่งชีว้่าจะมปัีญหาในเรื่องดงักล่าว คณะกรรมการ
ร่วมกบัฝ่ายจดัการร่วมมอืกนัหาทางแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ เช่น เรื่องจ านวนสนิคา้คงเหลอื หรอื การเรยีกช าระหนี้จาก
ลกูคา้ หรอื ความตอ้งการกระแสเงนิสดเพื่อบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ของบรษิทัย่อย ทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ใน
สดัสว่นเกอืบทัง้หมด เป็นตน้ 
                          - ในการอนุมัติท ารายการใดๆ ของคณะกรรมการ หรือ การเสนอความเห็นให้ที่ประชุม            
ผูถ้ือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการมคีวามมัน่ใจว่า รายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ 
สภาพคล่องทางการเงนิ หรอื ความสามารถในการช าระหนี้ 
                           9.7.7.3  ความเหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลของกจิการ บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งโดยรวมอยู่ในแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  รวมทัง้  นโยบาย  
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งรวมแนวการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย  นโยบายการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ซึง่เปิดเผยไวใ้น website ของบรษิทั : www.sahaunion.com ในส่วนของ
การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน  บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลไวท้ีห่วัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นสาระส าคญั และสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่าง
ยัง่ยนื 
                         9.7.7.4  งานนกัลงทุนสมัพนัธ ์
                         คณะกรรมการมกีารก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ผีูท้ีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยีอื่น เช่น นักลงทุน  นักวเิคราะห์ อย่างเหมาะสม มีความ
ทดัเทยีมกนัและทนัเวลา 

- การเปิดเผยขอ้มลู บรษิทัมนีโยบายการสือ่สารต่อบุคคลภายนอกใหม้คีวามเหมาะสม  
ปกป้องขอ้มูลลบั และขอ้มูลทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์โดยมกีารสื่อสารให้เขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติาม
นโยบายดงักล่าว   
                        - มกีารก าหนดผู้ทีร่บัผดิชอบการให้ขอ้มูลกบับุคคลภายนอก โดยผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมายเหมาะสม
กบัการปฏบิตัหิน้าที ่เขา้ใจธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาด
ทุนไดอ้ย่างด ี ทัง้นี้ ไดม้อบหมายใหผู้ท้ีท่ าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ ์คอื ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (CFO)  และ 
เลขานุการบรษิทัฯ เพื่อสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพ 
                         9.7.7.5  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 
                         บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกเหนือจากน้ี มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลเพิม่โดยผ่าน
ช่องทางอนิเตอรเ์น็ท คอื ทาง website ของบรษิทัที ่www.sahaunion.com ซึง่จะน าเสนอขอ้มูลที ่ เป็นปัจจุบนัอย่าง
สม ่าเสมอ  อีกทัง้มีขอ้มูลที่ส าคญัหลายประเภท อาท ิงบการเงนิ  รายชื่อคณะกรรมการและผู้บรหิาร แบบแสดง
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รายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ  คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ี คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน เป็นตน้ 
 

                     9.7.8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น  (Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 
            9.7.8.1  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ีและถูกตอ้งตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ 
                         - ในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีวาระตามประเด็นที่ก าหนดในกฎหมาย และวาระที่อาจมี
ผลกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของกจิการ (ถา้ม)ี เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตั ิ
            - คณะกรรมการสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้โดย มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วน
น้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม และสง่ค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อน ามาพจิารณาบรรจุเรื่องที่
ผูถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม  ทัง้นี้คณะกรรมการใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าว และแจง้ข่าวดงักล่าวผ่าน
ช่องทางสือ่สารระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดเผยใหส้าธารณะชนทราบล่วงหน้าก่อน
การประชุมผูถ้อืหุน้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดอืน  หรอื  เป็นเวลา 3 เดอืนก่อนวนัสิน้รอบบญัช ี
          - หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการใชส้ทิธขิอง 
ผูถ้อืหุน้  
          - หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งใหผู้ถ้อืหุน้ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั 
และเปิดเผยบน Website ของบรษิทัเป็นเวลามากกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุม 
                        - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ ยวข้อง บริษัทฯ จัดท าทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษทัง้ฉบบั โดยเผยแพร่ฉบบัภาษาองักฤษพรอ้มกบัฉบบัภาษาไทย 
                        รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ที่หัวข้อ การปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ใีนเรื่องอื่นๆ  
                          9.7.8.2  คณะกรรมการมกีารดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย โปร่งใส  มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 
                         - คณะกรรมการก าหนดวัน เวลา การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวันท าการ นัดเวลาเริ่มประชุม             
ทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้เีวลาเพยีงพอต่อการอภปิราย และครบทุกวาระ โดยสถานทีป่ระชุมจะใชห้อ้งประชุมของบรษิทัฯ 
ซึง่อยู่ตดิถนนใหญ่  เดนิทางสะดวกทัง้ทางรถยนตแ์ละรถไฟฟ้า 
                         - บรษิทัฯ ไม่มกีารจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุม หรอื สรา้งภาระให้ผูถ้อืหุน้ หลกัฐานการแสดงตน
ของผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นเอกสารขัน้ต ่าตามแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
                         - บรษิัทฯ ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผูถ้ือหุน้ ตัง้แต่การลงทะเบยีนผู้ถอืหุ้น  
การนับเสยีงผู้เขา้ร่วมประชุม  การนับคะแนนและแสดงผลแต่ละวาระใช้ระบบคอมพวิเตอร์ เพื่อให้การด าเนินการ
ประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็  ถูกตอ้ง แม่นย า 
                         - ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานดูแลให้การประชุมเป็นไป
ตามกฎหมาย  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท มีการจดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมที่
ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอย่างเหมาะสม  พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อที่
ประชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้
                         - กรรมการทีอ่ยู่ในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุม และในฐานะผูถ้อืหุน้ไม่มกีารสนับสนุน ใหเ้พิม่วาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาขอ้มูลก่อนตดัสนิใจ  
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้อื่นสามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัได้ 
                        - ปกตกิรรมการทุกคน และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อตอบขอ้ซกัถามใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง ยกเวน้กรณีสดุวสิยั เช่น ป่วยกระทนัหนั เป็นตน้ 
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                        - ก่อนเริม่การประชุมผู้ถอืหุ้น ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบจากการแถลงของประธานถึงขอ้มูล  จ านวน 
และสดัส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รวมทัง้  วิธีการประชุม  การ
ลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง 
                        - กรณีวาระการประชุมใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจดัให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละ
รายการ  ตวัอย่างเช่น เรื่องการเลอืกตัง้กรรมการ  และ ค่าตอบแทนกรรมการ 
                        - คณะกรรมการสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทุกวาระทีต่อ้งมกีารลงมต ิและใหม้บีุคคล
ที่เป็นอิสระเป็นพยานตรวจนับ หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนแบ่งเป็น
คะแนนที่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการ
ประชุมดว้ย 
                         9.7.8.3  คณะกรรมการดแูลใหม้กีารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ มกีารจดัท ารายงาน
การประชุมใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง และครบถว้น 
                        - คณะกรรมการดูแลใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพร้อมทัง้ผลการลงคะแนนเสยีง ใน
วาระต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในหนังสอืนัดประชุม ภายในวนัท าการถดัไป ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน Website ของบรษิทัฯ  
                        - คณะกรรมการดูแลให้มกีารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
                        - คณะกรรมการดแูลใหม้รีายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มูลอย่างน้อยดงันี้ 
                        (1) วนั  เวลา  สถานทีป่ระชุม 
                        (2) รายชื่อกรรมการ  และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม และไม่เขา้
ร่วมการประชุม 
                        (3) วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน   สรุปเนื้อหาที่ประธานหรือกรรมการน าเสนอต่อ                  
ทีป่ระชุม  มตทิีป่ระชุม 
                        (4) ผลการลงคะแนนทีแ่บ่งออกเป็น  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  และงดออกเสยีงในแต่ละวาระ 
                        (5) ประเดน็ค าถาม และค าตอบในทีป่ระชุม  รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ามและผูต้อบ 
                        ในสว่นของขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่น เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ในเรื่องอื่นๆ  
 

  9.7.9  รายงานความรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ 
  

 คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้ร ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่ใช้กบั
กจิการทีม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ โดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ ทัง้ยงัใชดุ้ลย
พนิิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการอย่างดทีีสุ่ดในการจดัท า  รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิและไดป้รบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงและบงัคบั
ใช้  ตามที่บรษิัทฯ มธีุรกจิหลกั  คอื การลงทุน งบการเงนิรวมจึงมทีัง้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมค้า และบรษิัทร่วม ใน
สว่นทีเ่กีย่วกบังบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บญัชเีงนิลงทุนไดบ้นัทกึตามวธิรีาคาทุนเดมิ  ส าหรบังบการเงนิรวม ใชว้ธิี
รบัรูก้ าไรขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การบญัชทีีป่รบัเปลีย่น หรอืเริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2554 เป็นตน้มา และรวมทัง้มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดม้ี
การปรบัปรุงแกไ้ขเป็นระยะตลอดมาถงึปัจจุบนั  ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 เรื่องงบการเงนิรวม 
มนีัยส าคญัส าหรบับริษัทฯ  ในปี 2562 มกีารเตรยีมความพร้อมส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่ที่จะเริม่มผีล
บงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทัง้นี้ งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มเีงื่อนไขจาก
ผูส้อบบญัช ี
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  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล   
เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่
ทรพัยส์นิและเพื่อใหท้ราบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 

 ในการนี้ คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ
ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน  ส่วนความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   ซึง่แสดงขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 แลว้ 

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า  ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวม อยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ 
และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 
 

9.8   การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 

              นอกจากขอ้มูลการก ากบัดูแลกจิการที่ดตีามหลกั CG Code ที่เปิดเผยในหวัขอ้ 9.7 ขา้งต้นแล้ว ยงัมี
ขอ้มลูการปฏบิตัเิรื่องอื่นดงันี้     
 

     9.8.1  สิทธิของผูถื้อหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                      

  (1)  บริษัทฯ ให้สทิธอิื่นแก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสทิธิในการลงคะแนนเสยีง คือสทิธิในการได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของเงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้รายย่อยมสีทิธริบัเงนิปันผลในอตัราเท่ากบั 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  
                       - บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม หรอืส่งค าถามเกีย่วกบับรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นเวลา 5 เดอืน หรอื 3 เดอืนก่อนวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีโดยบรษิทัฯ ไดแ้จ้งหลกัเกณฑ์การ
เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึง่ประกอบด้วย คุณสมบตัิของผูเ้สนอวาระ 
ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมถึง
หลัก เกณฑ์  ขั ้นตอนการพิจ า รณา  และกระบวนการกลั น่ ก รอง  ผ่ านช่ อ งทาง  website ของบริษัทฯ 
www.sahaunion.com  
หรอืสง่ทางเอกสารมายงับรษิทัฯ กไ็ด ้
                (2)  หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
                       บรษิทัฯ สง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละเรื่องอย่างชดัเจน
พรอ้มเอกสารต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั พรอ้มดว้ย 
                       - วนั  เวลา  และ สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
                       - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพจิารณาในวาระรบัรองรายงานการ
ประชุม 
                       - ข้อมูลงบการเงิน สรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูลรายงานประจ าปีล่าสุด เพื่อศึกษาข้อมูลก่อน
พจิารณาในวาระรบัทราบผลการด าเนินงาน และเตรยีมค าถาม ตลอดจนขอ้สงสยั (ถา้ม)ี 
                      - วตัถุประสงค ์ เหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมต่างๆ ทีเ่สนอ 
                      - ในวาระกรรมการ บรษิัทฯ ไดแ้ยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็น
คนละสว่นกนั 
                      - ได้ส่งข้อมูลกรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อในวาระแต่งตัง้กรรมการประกอบด้วย ชื่อ  นามสกุล  
อายุ ประวตัิการศึกษา ประวตัิการท างาน ประเภทกรรมการ ซึ่งผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมี
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา กรณีถา้เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดมิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะมขีอ้มลูการเขา้ร่วม
ประชุมในปีทีผ่่านมา และจ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย 
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                     - ข้อมูล ชื่อ สกุล ของผู้สอบบญัชี ส านักงานสอบบญัชีที่สงักดั ประสบการณ์ความสามารถของ
ผู้สอบบัญชี ค่าบริการ และกล่าวถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่ท าหน้าที่ให้บริการ ซึ่งผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพจิารณาในวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
                    - แสดงข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และเหตุผลประกอบ             
ในวาระขออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
                    - บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้น ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ เพื่อจดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยเผยแพร่พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นภาษาไทย รวมถงึเผยแพร่ผ่าน Website 
ของบรษิทัฯ ดว้ย 
                (3)  การประชุมผูถ้อืหุน้ 
                        - บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้น                
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได้ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ส่งหนังสอืมอบ
ฉนัทะไปกบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 
                        - บรษิทัฯ ไม่เคยจ ากดัสทิธ ิหรอืละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ประการใด 
                        - บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ มเีจา้หน้าทีช่่วยเหลอืเรื่อง
การลงทะเบยีน เรื่องหลกัฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 
                       - สถานทีจ่ดัประชุมผู้ถอืหุ้น มเีสน้ทางคมนาคมที่สะดวก ตดิถนนใหญ่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า โดยมี
อาหารว่าง เครื่องดื่มไวร้บัรองผูถ้อืหุน้ 
                       - ในการประชุมผู้ถอืหุน้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้แนะน ากรรมการและผูบ้รหิารเป็น
รายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอสิระ กรรมการ เลขานุการบรษิทั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัช ี
                       - ประธานที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน ให ้          
ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนเริม่ประชุม 
                       - ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ โดยมวีาระการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี 
                       - วาระค่าตอบแทนกรรมการ  บรษิัทฯ ชี้แจงนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 
คอื กรรมการได้รบัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมเพยีงอย่างเดยีว และมกีารเสนอค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ ทุก
รปูแบบในแต่ละต าแหน่ง ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
                       - วาระการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ทัง้
แบบรายบุคคล หรอืแบบทัง้คณะกไ็ด ้แล้วแต่ทีป่ระชุมจะเหน็สมควร โดยเสนอชื่อผู้จะด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 
หรอืกรรมการเดมิทีก่ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป ซึง่ผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาแลว้ พรอ้มประวตั ิและ
ประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 
                       - วาระพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล ประธานฯ ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ อตัรา
เงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทัง้หลักเกณฑ์เหตุผลของจ านวนเงินปันผลที่เสนอขออนุมัติในปีนี้พร้อมอัตรา
ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนในการพจิารณาไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 
                        - วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประธานฯ เสนอรายชื่อผู้สอบบญัช ีซึ่งมีมากกว่า 1 ราย โดยสงักดั
ส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนั พรอ้มประวตักิารสอบบญัช ีจ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่มคีุณสมบตัติามที ่
ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้ยงัมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทัฯ หรอืคณะกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  พรอ้มทัง้
อตัราค่าสอบบญัช ีใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาขอ้มลูเพื่อลงคะแนนเสยีง 
                       - ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืเสนอความคดิเหน็ตามวาระต่างๆ  โดยกรรมการ
ผูอ้ านวยการหรอืกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง ตอบค าถามทุกค าถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถอืหุ้น ในส่วนของความคดิเหน็ 
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หรอืขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ มกีารรบัขอ้มูลเพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป  ทัง้นี้ในรายงานการประชุมมกีารบนัทกึ
ประเดน็ค าถาม ค าตอบ ไวค้รบถว้น 
                       - รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารบนัทกึรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม บนัทกึมติ          
ที่ประชุมอย่างชดัเจนทุกวาระ พร้อมทัง้บนัทึกจ านวนคะแนนเสยีงทุกประเภท คือเหน็ด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ          
งดออกเสยีง ในทุกวาระซึง่ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบจากการประมวลผลของระบบคอมพวิเตอรใ์นการนับคะแนน
เสยีงทุกวาระ นอกจากน้ี รายงานการประชุมมกีารบนัทกึสาระส าคญัครบถ้วนในแต่ละวาระ และน าส่งตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม พรอ้มทัง้มรีะบบการจดัเกบ็รกัษาทีด่ ีซึง่สามารถตรวจสอบ และใชอ้า้งองิไดต้ลอดเวลา 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี ่website ของบรษิทั คอื www.sahaunion.com  
               (4) บรษิทัฯไม่มกีารเพิม่วาระอื่นๆทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหน้าในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ 
                 (5) โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้วีตัถุประสงคส์รา้งกลไกการป้องกนัการครอบง ากจิการ แต่
โครงสรา้งการถอืหุน้ทีม่กีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่ม ทีเ่ป็นมาแต่อดตีประมาณ 40 ปีล่วงมาแลว้ เพื่อการบรหิารจดัการการ
ผลติ และการจดัจ าหน่าย เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ โดยหลกีเลีย่งเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
                        - โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯไม่เป็นแบบปิรามิด ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไข
โครงสรา้งการถอืหุน้ไขวม้าโดยตลอด เพื่อขจดัความเกีย่วโยงกนั 
                        - คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มกีารถือหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของ
บรษิทัฯ 
                        - บรษิัทฯ มีหุ้น free float เกนิกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทัง้หมด ซึ่งท าให้ผู้ถือหุ้น            
มสีทิธซิือ้ขายหลกัทรพัย ์อย่างคล่องตวัในตลาดรอง หรอืในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
  

 9.8.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 (1)  บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  ซึง่ได้ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ไม่มกีารละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาติ 
 -   สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหล้งคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง ไม่ว่าจะ
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิมสีทิธเิสมอภาคกนัหมด 
 -  คณะกรรมการตอบค าถามทุกข้อของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจน
ครบถว้น 
  - ก่อนถึงวนัประชุม บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มูลเรื่องให้ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ สามารถเสนอวาระ หรอืค าถาม 
ขอ้มูลต่างๆ ล่วงหน้าเขา้มายงับรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเขา้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น โดยอาจเลอืกผ่านช่องทาง website ของ
บรษิทัฯ ไดต้ัง้แต่ก่อนสิน้รอบปีบญัช ี3 เดอืน หรอื 5 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 -   บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยมกีารแนบหนังสอื
มอบฉนัทะ ซึง่มขีอ้มลูตามแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และมกีารเสนอชื่อกรรมการอสิระเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะ เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 -  ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารระบุถงึเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบหนังสอืมอบฉันทะ พรอ้ม
ทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มกีารก าหนดกฎเกณฑ ์หรอืเงื่อนไขอื่นใดให้
เกดิความยุ่งยากในการมอบฉนัทะ 
 -  บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือมอบฉันทะ 
รายงานการประชุม ขอ้มูลรายงานประจ าปี พร้อมงบการเงนิ ใหผู้้ถอืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อให ้         ผูถ้อืหุน้ทุกคนมเีวลาศกึษาขอ้มลู และพจิารณาวาระต่างๆ เพื่อตดัสนิใจในการเขา้ร่วมประชุม 
 -  บรษิทัฯ ใช้ Website เป็นช่องทางประกาศให้ผู้ถอืหุ้นทราบถึงก าหนดการประชุมและวาระการประชุม           
ผูถ้อืหุน้  ล่วงหน้าก่อนสง่หนงัสอืนดัประชุมเป็นทางการ  โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม 
ผูถ้อืหุน้บน website ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนถงึวนัประชุม 
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 (2)  เรื่องนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
 บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยระบุเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งนี้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในระเบยีบ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และก าหนดบทลงโทษทางวินัยเป็นล าดับขัน้ตอน ตามระเบียบภายใน  ของบริษัทฯ ซึ่ง
พนกังาน ผูบ้รหิารและกรรมการไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
 -  บรษิทัฯ  มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในในเรื่องการซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยมกีารแจง้ตารางเวลาแต่
ละปีต่อกรรมการ และผูบ้รหิารใหห้ลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผย
ขอ้มลูรายงานทางการเงนิประจ างวด หรอืไตรมาสต่างๆ และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลนัน้แลว้ ซึง่
นโยบายดงักล่าวกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
             (3) ในปีทีผ่่านมา กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูภายใน 
             (4) ในกรณีทีม่กีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั   ทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืตอ้งขออนุมตัจิาก 
ผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต.อย่างครบถ้วน ก่อนทีจ่ะท ารายการ 
เช่น น าข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แล้วจึงน าข้อมูลรายการดงักล่าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างครบถ้วน เช่น มกีารระบุ
ประเภทรายการ ชื่อและความสมัพนัธ ์/ ลกัษณะการเกีย่วโยงของบุคคลทีเ่กีย่วโยง ขนาดมลูค่าของรายการ นโยบาย
หรอืหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคา เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรษิทัฯ ถึงความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว  ส่วนในกรณีถ้ามรีายการเขา้ข่ายต้องประชุม            
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ กป็ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น 
              (5)  โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แบบกลุ่มธุรกจิ เน่ืองจากในฐานะของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัแม่ที่ลงทุน
ในธุรกจิต่างๆ ทีม่กีารผลติสนิคา้แต่ละประเภท ซึ่งแยกเป็นนิตบิุคคลออกจากกนั เพื่อความสะดวกคล่องตวัในการ
บริหารงาน แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนอ านาจการต่อรองทางการค้า บางครัง้จึงจ าเป็นต้องมีรายการ
ระหว่างกนั ทัง้นี้ รายการระหว่างกนัของปี 2562 ทัง้หมด เป็นรายการทางการคา้ทีเ่ป็นปกติธุรกจิ ซึง่มเีงื่อนไขทาง
การคา้โดยทัว่ไป และรายการเงนิปันผลรบัจ่ายจากการลงทุน 
              -  มูลค่ารายการระหว่างกนัของปี 2562 มจี านวนเงนิรวม 1,016.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.03 ของ
สนิทรพัย ์และรอ้ยละ 9.46 ของรายไดร้วม 
 -  บรษิทัฯ ไม่มรีายการทีเ่ป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
             - ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มกีรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 
            - ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายสนิทรพัย ์ตามกฎเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 
 

              9.8.3.  การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

              บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นสทิธิพืน้ฐานตามกฎหมาย หรอื
การปฏบิตัติามสญัญาขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนั บรษิทัฯ ปฏบิตักิบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายโดยยดึถอืหลกัคุณธรรม คุณภาพ 
คุณประโยชน์ เป็นปัจจยัส าคญั เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธ์ และความร่วมมอืทีด่รีะหว่างบรษิัท กบัผู้มสี่วนได้เสยีทุก
ฝ่าย อนัจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และบรษิัทฯ จะสามารถเจรญิเติบโตได้อย่างยัง่ยนืต่อไป 
บทบาทของบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ประกอบดว้ย 
              (1) บรษิัทฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้นี้ได้มีค ามัน่ดงักล่าว   
เป็นสว่นหนึ่งของพนัธกจิของบรษิทัฯ   ทัง้นี้ บรษิทัมกีารจดัท ารายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม  
              (2) ในเรื่องของพนักงาน บรษิัทฯ มนีโยบายชดัเจน และเป็นรูปธรรม ในการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และ
สวสัดกิารของพนกังานอย่างเหมาะสม โดยมคีู่มอืการปฏบิตังิานในสว่นนี้แยกไวเ้ฉพาะที่ฝ่ายบุคคล ซึง่พนกังานไดร้บั
ทราบแลว้ 
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                 (2.1) บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย และ
สขุอนามยัของพนกังาน 
                 (2.2) บรษิทัฯ และบรษิัทในกลุ่ม มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีพนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมี
คณะกรรมการกองทุนฯ ดแูล ตดิตาม และประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทุนฯ ซึง่เป็นการช่วยใหพ้นักงานมเีงนิออมใน
ระยะยาว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายสมทบเงนิเขา้กองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน 
                 (2.3) บริษัทฯ และบรษิัทในกลุ่มมสีหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานในเครอืสหยูเนี่ยน  เพื่อหกัเงนิเดอืน
น าสง่สหกรณ์ฯ ทุกงวด  พนักงานจะไดร้บัเงนินี้ทัง้หมดเมื่อออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะไดร้บัผลตอบแทน
เงนิจ านวนนี้ในรปูของเงนิปันผล ในขณะเดยีวกนั สหกรณ์ออมทรพัยน์ี้สามารถใหพ้นักงานกูเ้งนิตามหลกัเกณฑข์อง
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ฯ ดว้ย 
                 (2.4) บรษิทัฯ มนีโยบายที่ชดัเจนในการพฒันาความรู้ ทกัษะ ของพนักงานตามระบบความสามารถ 
(Competency) เพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่ศีกัยภาพ สามารถรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานในระดบัทีส่งูขึน้ ปี 2562 บรษิทัฯ ส่ง
พนกังานเขา้อบรมเพื่อพฒันาความรูท้ ัง้แบบไม่มคี่าใชจ้่าย เช่น ไดร้บัการสนับสนุนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ปี 2562 จ านวน 5 หลกัสตูร ผู้เขา้อบรม 16 คน และที่กรมสรรพากร จ านวน 5 หลกัสูตร ผูเ้ขา้อบรม 35 คน 
และหลกัสตูรแบบมคี่าใชจ้่าย แบ่งเป็น 
 -   หลกัสตูรเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชใีหม่ ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563  ทีส่ภาวชิาชพี
ในพระบรมราชปูถมัภ ์รวม 3 วนั ผูเ้ขา้อบรม 9 คน มคี่าใชจ้่ายรวม 54,675 บาท   
 -   หลกัสตูรทีจ่ดัโดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจ านวน 1 วนั โดยมผีูเ้ขา้อบรม  2 คน รวมค่าใชจ้่าย 
4,400 บาท 
 -  หลกัสตูรเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน โดยสถาบนัฝึกอบรมของบรษิทัเอกชน จ านวน 1 วนั ผูเ้ขา้อบรม 
1 คน เป็นจ านวนเงนิ 2,000 บาท 
 รวมทัง้มหีลกัสตูรเรื่องผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานสามญัอาคาร จ านวน 6 วนั ผูอ้บรม 1 คน เป็นจ านวนเงนิ 
4,200 บาท 
 นอกจากนี้   มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับกรรมการบริษัทของกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน หลกัสตูร DAP 157/2019 และ AACP – Advance Audit Committee Program รวม 5 วนั มี
ค่าใช้จ่ายรวม 78,000 บาท  การอบรมระดบักรรมการอบรมที่สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย  รวม
ค่าใชจ้่ายในการอบรมพฒันาบุคลากร  ปี 2562 ประเภททีม่คี่าใชจ้่ายรวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 143,275 บาท 
      (3) บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน 
              (4)  ด้านเกีย่วกบัลูกคา้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีเ่ป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏบิตัิ โดยใหป้ฏบิตัิต่อลูกค้า
อย่างเป็นธรรมรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ ีและรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยปฏบิตัติามค ามัน่ทีใ่หไ้วต่้อลกูคา้อย่างเคร่งครดั 
              (5) ดา้นเกีย่วกบัคู่แขง่ บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมกบัคู่แขง่ โดยมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 
              (6) ด้านเกีย่วกบัคู่คา้ บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมกับคู่คา้ และรบัผดิชอบโดยไม่เอาเปรยีบ    
คู่คา้ ปฏบิตัติามขอ้ตกลงแมส้ถานการณ์จะมกีารเปลีย่นแปลงจนท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์กต็าม 
              (7) ดา้นเกีย่วกบัเจา้หนี้  บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ โดย
มกีารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ใหร้บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ตกลง เช่น เรื่องการช าระค่าสนิคา้ หรอืเรื่องการช าระ
คนืเงนิกู ้ตรงตามเวลาทีก่ าหนดอย่างเคร่งครดั มกีารดแูลใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการค ้าประกนั (ถา้ม)ี 
              (8) เรื่องทรพัย์สนิทางปัญญา บรษิัทฯ มีนโยบายและขอ้ปฏิบัติโดยประกาศไม่ให้พนักงานล่วงละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ เช่น ใหใ้ช้ Software ที่ถูกกฎหมาย ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวนิัย 
รวมถงึการปฏบิตัติามนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อประโยชน์และประสทิธผิลทางธุรกจิของบรษิทั โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสทิธิภาพ ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรมและ
ศลีธรรมอนัด ีดูแลและรบัผดิชอบขอ้มูลที่เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มมีาตรฐานความปลอดภยัที่
เพยีงพอ ไม่ใหข้ดัต่อกฎหมายหรอืพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง หรอืละเมดิต่อบุคคลทีส่าม 



 

73 
 

               (9) เรื่องการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสนิบน บรษิัทฯ มีนโยบายและแนวปฏบิตัิในเรื่องนี้อย่าง
ชดัเจน และยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิตัโิดยตลอดมากว่า 30 ปี 
              (10) เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มมนีโยบายและแนวปฏบิตัิเกีย่วกบัความ
รบัผดิชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไม่ท าให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้รบัความเดือดร้อน แต่เอื้อประโยชน์ต่อ
ชุมชน สงัคม ใหม้งีานท า และมสีวสัดกิาร บรษิทัฯ ในกลุ่มมกีารควบคุมเรื่องเสยีง เรื่องมลภาวะ มกีารบ าบดัก าจดัน ้า
เสยีใหไ้ดม้าตรฐาน มกีารบรจิาคทุนทรพัยห์รอือุปกรณ์การเรยีน การสอน ให้มหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีนต่างๆ และ
สนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 
              (11) บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม โดยปฏบิตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ลดมลภาวะต่างๆ 
โดยจดัท าบ่อบ าบดัน ้าเสยี ควบคุมดแูลการปล่อยมลพษิ บรษิทัฯ ในกลุ่มทีเ่ป็นโรงงานผลติมกีารปฏบิตัติามมาตรฐาน
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
              (12) บรษิทัในกลุ่ม สง่เสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม และก าหนดเป็นนโยบาย
ใหม้กีารฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประจ าต่อเนื่อง และน ามาปรบัปรุงปฏบิตัใิชก้บัองคก์ร 
              (13) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพ โดยก าหนดเป็น
นโยบาย และปรบัปรุงการปฏบิตังิานและระบบงาน ตลอดจนเปลีย่นแปลงเครื่องใชอุ้ปกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ประหยดัพลงังาน 
              (14) บรษิทัฯ มชี่องทางใหผู้้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อ / รอ้งเรยีนต่อบรษิัทในเรื่องทีอ่าจท าให้
เกิดความเสยีหายได้ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการผู้อ านวยการ หรือ ติดต่อทาง 
website ของบริษัทที่ www.sahaunion.com และมขี ัน้ตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถึงสรุปรายงานต่อ
กรรมการบรษิทัฯและผูร้อ้งเรยีน 
   นอกจากนี้ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อผ่านผู้ที่ท าหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที ่
นางศรนีวล สมบตัิไพรวนั หรอืนางชฎาพร เจยีมสกุลทพิย์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-311-5111 ต่อ 7688  หรอืทาง
โทรสาร หมายเลข  02-311-6867 เพื่อประสานงานด าเนินเรื่องในขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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10.   ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  
         (Corporate Social Responsibility : CSR) 
  

 บรษิทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  ประกอบกจิการหลกั คอื การลงทุนในธุรกจิสิง่ทอ พลาสตกิ ยาง โลหะ 
การคา้ พลงังาน โรงแรม และธุรกจิอื่นในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เช่น พลงังาน อสงัหารมิทรพัย ์เคม ีและ
พรมรถยนต์ โดยบรษิัทฯ มนีโยบายในการด าเนินงาน ดงันี้  “คณะกรรมการบรษิัทฯ มปีณิธานอย่างแน่วแน่ในการ
ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เพื่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิ
เศรษฐกิจต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ค านึงถึงด้านสงัคมและด้านสิง่แวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื” 
 ทัง้นี้ บรษิัทฯ มคี่านิยม คอื คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  โดยถ่ายทอดค่านิยมนี้จากผูน้ าสงูสุดของ
องคก์รสูพ่นกังานทุกระดบั ตัง้แต่ระดบับรหิารจนถงึระดบัปฏบิตักิารเป็นเวลากว่า 40 ปีทีผ่่านมา ใหร้บัทราบและถอื
เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้ีการพจิารณาวสิยัทศัน์และพนัธกจิ ตามสถานการณ์กาลเวลาที่เปลีย่นแปลงไป 
ปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นถอ้ยแถลงเป็นดงันี้  คอื 
 

 วิสยัทศัน์  (VISION) 
   “บริษัทลงทุนชัน้น าที่ได้รบัความเชื่อถือ  ที่ลงทุนในธุรกิจหลากหลาย และบริหารจดัการการลงทุนให้
บรษิทัเจรญิเตบิโต  และมคีวามมัน่คงอย่างยัง่ยนื  โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน” 
 

 พนัธกิจ (MISSION) 
   *  พฒันาธุรกจิทีม่อียู่ใหเ้ตบิโต  แขง็แรง 

*  ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุ่มมคีวามช านาญ หรอื มอีงคค์วามรู้ 
* จดัการการลงทุนทีม่อียู่และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพระยะยาว และมผีลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี
* เสรมิสรา้งผูบ้รหิารรุ่นใหม่ๆ ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และมคีวามเป็นผูน้ า สามารถเขา้กบัวฒันธรรม

องคก์รทีย่ดึหลกั คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ 
*  สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากรไดม้กีารพฒันาความรู ้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
*  ปลกูฝังค่านิยมองคก์รทีด่อีย่างสบืเนื่อง 

     * ก ากบัดูแลกจิการใหม้กีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามมาตรฐานสากล
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพิม่มลูค่า และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อบรษิทัฯ   ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่าย ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้  คู่แขง่ ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ

 

 อนึ่ง  ขอบเขตของรายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมฉบบันี้ มุ่งเน้นในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัท
ลงทุน และมกีารจ าหน่ายสนิค้าประเภทวตัถุดบิที่ใชก้บัธุรกจิสิง่ทอ ยางยดื โลหะ ให้กบับรษิทัในกลุ่ม และส่งออก
สนิคา้เทปกาวไปยงัต่างประเทศ ซึง่ในส่วนของการจดัจ าหน่ายสนิคา้มสีดัส่วนทีไ่ม่มนีัยส าคญั ในส่วนของมาตรฐาน
ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดเผยไดค้ านึงถงึความเสีย่งในการประกอบธุรกจิโดยสะทอ้นออกมาในการด าเนินงานจรงิของธุรกจิของ
บรษิทัฯ และรายงานตามหลกัการทีก่ าหนดแนวทางโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การรายงานการด าเนินงาน CSR  ตามทีจ่ะกล่าวต่อไป  ได้ค านึงถงึผู้มสี่วนไดเ้สยี คอื ผูล้งทุน และหรอืผู้
ถอืหุน้ พนกังาน ผูร้่วมทุน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ คู่แข่ง ชุมชนทอ้งถิน่ หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง เจา้ของทรพัย์สนิ
ทางปัญญา 
 การด าเนินงานเรื่อง CSR ของบริษัทฯ ภายใต้สมรรถภาพองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน             
(รอบปี 2562) ประกอบดว้ย 
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1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณและความเป็นธรรม ดงันี้ 
 

   1.1  การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
            บรษิทัฯ ประกอบกจิการท าการคา้อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบคู่แขง่ ไม่ใชข้อ้มลูทีล่่วงรูท้างธุรกจิหรอื
ทีเ่กีย่วขอ้ง  แย่งชงิธุรกจิจากคู่แข่ง ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่ง บรษิทัฯ ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของคู่คา้ มกีาร
รกัษาค ามัน่ที่ตกลงกนัไว ้ตวัอย่างเช่น มกีารสัง่ซือ้วตัถุดบิล่วงหน้า ต่อมาราคาตลาดไดล้ดลง บรษิทัฯ ยงัคงปฏบิตัิ
ตามขอ้ตกลงทีไ่ดท้ าไว ้ รวมทัง้  มกีารช าระเงนิตรงตามก าหนดเวลาทุกครัง้ 
            นอกจากนี้  บรษิัทฯ ท าการค้าอย่างเป็นธรรมกบัลูกค้า โดยไม่เอาเปรยีบลูกค้า มคีวามซื่อสตัย์  มี
จรยิธรรมเสมอมา 
 

  1.2   ความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกิจ 
      ในดา้นผูร้่วมทุนกบับรษิทัฯ ผูร้่วมทุนกบับรษิทัฯ ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั มสีทิธใิน
ฐานะผู้ถือหุ้นเท่ากัน และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในจ านวนและเวลาเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทัง้นี้ 
ผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมทุนได้รบัไม่ถูกเอาเปรียบ เนื่องจากข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน  
ถูกตอ้ง และยดึหลกัโปร่งใส  เป็นธรรม 
 

               1.3   การเคารพในทรพัยสิ์นของผูอ่ื้นและการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 
         บรษิัทฯ มกีารประกาศให้พนักงานทุกคนไม่ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปัญญา โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังานใชส้นิคา้ อุปกรณ์ บรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 

       2.1  นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
                   ตัง้แต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่” และ “นโยบายการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ ” (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่
www.sahaunion.com) เป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรบับรษิัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนทัง้หมด มกีารสื่อสารนโยบายนี้เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อให้การบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่และความมัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างแทจ้รงิ  
 โดยบรษิัทฯได้สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้ผู้บรหิารและ
พนักงานของบรษิัทรบัทราบผ่านการอบรม โดยพมิพเ์อกสารสรุปสาระส าคญั รวมถงึการยกตวัอย่างประกอบ แนว
ทางการปฏบิตัตินตามนโยบายดงักล่าว เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงานเขา้ใจและถอืปฏบิตัอิย่างถูกต้อง และผ่านการ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูดงักล่าวแก่ผูบ้รหิารและพนกังานในทีเ่ปิดเผย เหน็ไดช้ดัเจนอกีดว้ย  
 นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการยนืยนัและประกาศเจตนารมณ์ พรอ้มเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯได้ส่งสารนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน
การทุจรติต่อหน้าทีข่องบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบพรอ้มลงนามรบัทราบนโยบายในเรื่อง
ดงักล่าวโดยผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง และสง่กลบัมายงับรษิทัฯต่อไป 
 บริษัทฯ มกีารก าหนดคู่มือจรรยาบรรณโดยผ่านมติคณะกรรมการและมีนโยบายด าเนินธุรกิจตาม
ค่านิยมทีก่ล่าวขา้งต้นและการก ากบัดูแลบรหิารจดัการทีด่ ีใหม้กีารปฏบิตัิงานดว้ยความซื่อสตัย ์ไม่ทุจรติ ทัง้นี้ ไม่
เพยีงเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มที่ประเทศไทย แต่รวมทัง้กจิการที่บรษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศ
ดว้ย  โดยใหม้กีารบนัทกึบญัชคีรบถ้วน ถูกต้อง และค านวณภาษี รวมทัง้ช าระภาษีใหถู้กต้อง ไม่ให้จ่ายสนิบนให้
ผู้เกี่ยวข้อง ดงันัน้ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องจะได้รบัข้อมูลถูกต้อง มีการช าระภาษีอย่างถูกต้อง รฐัไม่เสีย
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ผลประโยชน์ เรื่องนี้เป็นนโยบายที่บรษิัทฯ ยดึเป็นหลกัปฏบิตัิมาโดยตลอด ซึ่งท าให้บรษิัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือจาก
ภาครฐั และสงัคม 
 

 2.2  แนวปฏิบติัในหน่วยงานท่ีเป็นไปตามนโยบาย                               
 บริษัทฯ มีการปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  จากผู้บริหารสู่พนักงานและมี
นโยบายให้ปฏบิตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง โดยสร้างจติส านึกทัง้ผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนี้ 
พนักงานจะไดร้บัคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน โดยก าหนดไว้ในหมวด 6 คอื เรื่องวนิัยและการลงโทษทางวนิัย 
ขอ้ 6.1 (ฉ) และ ขอ้ 6.2 (4) ตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และขอ้ 6.3 เรื่องโทษการฝ่าฝืนจนถงึการเลกิจา้ง
ดว้ย เพื่อใหร้ะบบการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ จงึมรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล มกีารตรวจสอบ ตดิตาม เพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอกีระดบัหนึ่ง 
 บรษิทัฯ มกีารก าหนดแนวทางใหผู้บ้รหิารและพนักงานบรษิทัฯ ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 7 ดา้น ไดแ้ก่  
 -  แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 -  แนวทางปฏบิตัใินการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และการใชข้อ้มลูภายใน 
 -  แนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่อาจสร้างแรงจูงใจในการ
ตดัสนิใจอย่างหนึ่งอย่างใด 
 -  แนวทางปฏบิตัดิา้นการจดัหา/จดัซือ้ 
 -  แนวทางปฏบิตัต่ิอหน่วยงานราชการ 
 -  แนวทางปฏบิตัใินการบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งนิสนบัสนุน 
 -  แนวทางปฏบิตัดิา้นการเมอืง 
 ก่อนหน้าปี 2557 คณะกรรมการมีเจตนารมณ์และนโยบายที่จะด าเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ในสงัคม  โดยคณะกรรมการมมีตบิรจิาคเงนิสนบัสนุน จ านวน 1 ลา้นบาท  ใหก้บัโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ  
 

                   2.3  การเปิดเผยผลการด าเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบติั   
                      ในปี 2562 ไม่มปีระเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการด าเนินคดี ถูกตรวจสอบ  
ถูกกล่าวหา ถูกฟ้องรอ้ง  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานเกีย่วกบัการแข่งขนัไม่เป็นธรรม  การทุจรติ การเลอืกปฏบิตั ิ
หรอืการจา้งงานไม่เป็นธรรม การไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ตลอดจนไม่มคี่าปรบัหรอืการถูกลงโทษทีไ่ม่ใช่ค่าปรบัใน
เรื่องต่างๆ อนัเกดิจากการด าเนินงานทีไ่ม่โปร่งใส ไม่ถูกตอ้ง ในเรื่องดงักล่าว 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

                บรษิทัฯ  ส่งเสรมิการเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน ทัง้ทางเสรภีาพ ความเสมอภาคในการแสดงออก รวมทัง้
สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ทีผู่เ้กีย่วขอ้งพงึไดร้บัตามมาตรฐานสงูสดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
 

                3.1  หลกัการแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนท่ีใช้ในหน่วยงาน 
       บรษิัทฯ มนีโยบายเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน  ทัง้สทิธิของพนักงาน เช่น การมเีสรภีาพในการ
แสดงความคดิเหน็ การรบัฟังประเดน็จากพนักงานและน าไปพจิารณาป้องกนั บรรเทา แก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
กจิกรรมขององคก์ร หรอืสทิธขิองผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหุน้  บรษิทัฯ เคารพสทิธโิดยไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าจะเป็นผูล้งทุน
ภายในประเทศ หรอื ผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนบริษัทฯ รบัฟังข้อคิดเหน็จากผู้ถือหุ้นรายย่อยและสนองตอบ
ขอ้เสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ด าเนินการโดยมผีูท้ าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ์ ใหข้อ้มูลกบัผู้ลงทุน 
ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ในคราวทีจ่ะถงึต่อไปล่วงหน้า  ก่อนวนัประชุม 4 เดอืน 
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นอกจากนี้  บรษิทัฯ เคารพสทิธขิองลกูคา้  คู่คา้ โดยใหไ้ดร้บัสทิธติามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หต้ามค ามัน่ไว้ 
       3.2 นโยบายและแนวปฏิบติัในหน่วยงาน 
                ตามที่บรษิัทฯ มธีุรกจิหลกั คอื การลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิัทฯ มนีโยบายเรื่องสทิธิ
มนุษยชนให้บริษัทที่ลงทุนไม่ละเมิดสทิธิเสรีภาพของพนักงาน เคารพสทิธิส่วนบุคคล ด าเนินกิจการด้วยความ
ยุตธิรรม  ไม่เลอืกปฏบิตั ิ ดแูลเรื่องความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 
 

               3.3   มาตรการส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของแรงงาน 
       บรษิทัฯ มนีโยบายให้สทิธดิา้นแรงงานต่างๆ แก่พนักงานตามกฎหมายและตามมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง
ก าหนดตลอดจนใหพ้นกังานไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัจากบรษิทัฯ และจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ดว้ย บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมผีูแ้ทนจากฝ่ายบุคคลประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ เพื่อดูปัญหาแรงงานที่อาจเกิดขึน้  
และหามาตรการแกไ้ขใหค้ลีค่ลาย  และท างานร่วมกนัอย่างสงบสขุ 
 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

                  ผู้มีส่วนได้เสียส าคัญส่วนหนึ่งขององค์กร คือ พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับ
ทรพัยากรบุคคลเสมอมา  เนื่องด้วยเป็นกลไกขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายเชงิเศรษฐกจิ รวมทัง้มผีลกระทบ
ทางดา้นสงัคมเช่นกนั 
 

 4.1  การจ้างงานและสวสัดิการ 
          บริษัทฯ มีนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ก าหนดหลกัเกณฑ์การจ้างงาน ค่าตอบแทนตาม
ต าแหน่งงาน สวสัดกิาร สทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานไดร้บัการปฏบิตัิอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรยีบได้รบั
ค่าตอบแทนตรงตามก าหนดเวลาครบถ้วน ได้รบัสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนด หรอืมากกว่าตามความเหมาะสม ไดร้บัเงนิสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนส ารองเลีย้งชพีตาม
ระเบยีบของกองทุนฯ ไดร้บัสวสัดกิารจากสหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานบรษิทัในกลุ่มสหยเูน่ียน ไดร้บัสทิธวินัหยุดตาม
ประเพณี วนัลา และลาพกัผ่อนประจ าปี (พกัรอ้น) ตามอายุงาน ไดร้บัสทิธกิารตรวจสุขภาพประจ าปีตามหลกัเกณฑ ์
ในปี 2562 บรษิทัฯมพีนกังานรวมจ านวน 82 คน อตัราสว่นของพนกังานทีเ่ขา้ใหม่รอ้ยละ 17 อตัราสว่นของพนกังาน
ทีพ่น้สภาพรอ้ยละ 11 การกลบัเขา้ท างานและอตัราการคงอยู่ของบุคลากรหลงัการใชส้ทิธิล์ากจิเพื่อเลีย้งดูบุตรอยู่ที่
รอ้ยละ 100 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ใหค้วามเท่าเทยีมดา้นแรงงานและผลตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกนัโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็น
เพศชาย หรอืเพศหญงิ 
 

4.2  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
              บรษิัทฯ ได้ค านึงถึงเรื่องอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนักงานทุกคน เช่น เรื่องคุณภาพน ้า        
ที่ใช้กบัสุขภาพพนักงานต้องสะอาด มีสวสัดกิารจดัน ้าดื่มที่ได้คุณภาพสูงแก่พนักงาน ให้พนักงานตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ระบบเครื่องปรบัอากาศมตีารางเวลาการล้างบ ารุงรกัษา มสีภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ี  มพีืน้ที่เพยีงพอ
เหมาะสม ระบบลฟิทม์ตีารางตรวจเชค็ความปลอดภยัเป็นระยะๆ มรีะบบสญัญาณเตอืนภยั ก าหนดจุดตดิตัง้อุปกรณ์
ดบัเพลิงและตารางตรวจเช็ค มีน ้ายาเจลแอลกอฮอลล์ตัง้ตามจุดต่างๆ ให้พนักงานใช้ท าความสะอาด บริษัทฯ 
ประกอบกจิการประเภทการลงทุน จงึไม่มเีรื่องปล่อยมลภาวะที่เป็นพษิต่อบรเิวณใกลเ้คยีง สภาพการท างานของ
พนกังานจงึมมีาตรฐานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัสงู นอกจากนี้ ผูบ้รหิารรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน (ถ้าม)ี เพื่อหา
มาตรการปรบัปรุงแกไ้ขใหต้รงตามนโยบายการด าเนินงานขององคก์ร ทีเ่น้นความส าคญัของพนกังาน 
 

4.3  ความหลากหลายและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั 
            บรษิัทฯ มพีนักงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การศกึษา หรอืเรื่อง
อื่นๆ แต่บรษิัทฯ มนีโยบายการปฏบิตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสเท่าเทยีมกนั เช่น ให้ค่าตอบแทน
ระหว่างเพศหญงิและเพศชายเท่าเทยีมกนั มกีารก าหนดอตัราเงนิเดอืนขัน้พืน้ฐาน ตามประเภทลกัษณะงาน และให้
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โอกาสพนักงานพัฒนาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามลกัษณะงานที่ท า มีการเลื่อนระดบังานให้กบัผู้ที่มี
ศกัยภาพสงูขึน้ มกีารฝึกอบรมใหพ้นกังานอย่างน้อยปีละ 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค (ลกูค้า) 
 

            บรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน  มคีวามปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้รโิภค  
มรีาคาเหมาะสมตามคุณภาพทีต่กลงไว ้
 

                  5.1  สุขภาพและความปลอดภยัของลูกค้า 
                 สนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นประเภทวตัถุดบิเกี่ยวกบัสิง่ทอ เช่น ฝ้าย เสน้ใยสงัเคราะห ์สเตนเลสสตีล (โลหะ    
ไรส้นิม) ซึง่น าไปผลติต่อเป็นผา้ส าเรจ็รูป ยางยดื และกระตกิน ้าสุญญากาศ บรษิทัฯ เลอืกจดัหาสนิคา้ในคุณภาพที่มี
ความปลอดภยัต่อสขุภาพของคน สว่นโลหะไรส้นิมทีน่ าไปผลติต่อเป็นกระตกิน ้าสญุญากาศ ตอ้งมคีุณภาพระดบัดมีาก
เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพสนิคา้ทีด่ ีไม่บุบสลาย มคีวามทนทานในการใชง้าน เมื่อผสานกบักระบวนการผลติของบรษิทัในกลุ่ม
แลว้ จะไดส้นิคา้กระตกิน ้าสญุญากาศทีม่คีวามปลอดภยัสงูต่อสขุภาพในการบรโิภค ทัง้นี้ สทีีใ่ชป้ระกอบการผลติสนิคา้
ดงักล่าวเป็นระดบัสผีสมอาหาร ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในสนิค้าของบรษิทัฯ ทีม่คีุณภาพสงู โดยบรษิทัในกลุ่มเป็น
ผูผ้ลติและจดัจ าหน่าย ในท านองเดยีวกนั บรษิทัฯ จ าหน่ายสนิคา้เทปกาวทีม่คีุณภาพด ีมมีาตรฐานภายใตเ้ครื่องหมาย
การคา้ UNITAPE, PANFIX, FUJI, NICHIBAN ไปยงัต่างประเทศดว้ย อนึ่ง นอกจากบรษิทัฯจะรกัษาคุณภาพสนิคา้
แลว้ ยงัรบัผดิชอบต่อลกูคา้ใหไ้ดร้บัสนิคา้ ตามคุณภาพ ราคา และช่วงเวลาทีต่กลงกนัไวซ้ึง่มคีวามเป็นธรรม 
 

5.2  การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัฯ ค านึงถงึเรื่องผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพดแีลว้ ต้องมขีอ้มูล  วธิกีารใชง้านอย่างถูกต้อง  

จงึจะบรรลุวตัถุประสงค์ให้ลูกค้ารู้สกึถึงความมคีุณค่าของผลติภณัฑ์และการได้รบัประโยชน์จากการใช้ผลติภณัฑ ์
บรษิัทฯ มกีารแสดงฉลากสนิค้าตามมาตรฐาน  โดยมชีื่อสนิค้า ยี่ห้อสนิค้า ขนาดบรรจุ  เลขรหสัก ากบัผลติภณัฑ ์ 
สว่นประกอบ ซึง่จะระบุรหสัมาตรฐานสากล (บางสนิคา้ทีม่)ี คุณสมบตั ิ ขอ้แนะน าวธิกีารใชง้าน  ค าเตอืน วนัเดอืนปี
ทีผ่ลติ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดเป็นไปตามความเป็นจรงิ 

 

5.3  การส่ือสารการตลาดและความลบัทางธรุกิจของลูกค้า 
                   ธุรกจิของบรษิทัฯ สว่นมากเป็นการลงทุน และซือ้ขายสนิคา้กบัคู่คา้ทีไ่ม่ใช่ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย บรษิทัฯ
จึงไม่มีค่าใช้จ่ายการตลาดด้านการโฆษณา ผู้บริโภคไม่ต้องแบกภาระต้นทุนเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายด้านการตลาดนี้ 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ตระหนกัถงึจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิใหม้คีวามยัง่ยนื ตลอดเวลาทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่เปิดเผย
ข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่มีการน าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ เกี่ยวข้องโดย          
มชิอบ ทีผ่่านมา ไม่มเีรื่องโทษปรบัจากการละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัขอ้ก าหนด และการใชส้อยผลติภณัฑ์
และบรกิาร 
 

6. ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 
บรษิทัฯ มกีระบวนการจดัซือ้ จดัจ้าง และมเีงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรมกบัคู่ค้า รบัผดิชอบต่อ          

คู่คา้ดา้นการรกัษาความลบัทางธุรกจิ การปฏบิตัติามเงื่อนไข หรอืขอ้ตกลงทีไ่ดต้กลงไวอ้ย่างเคร่งครดั มกีารสื่อสาร
ขอ้มูลด้านการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ให้ลูกค้าทราบและปฏิบตัิตามนโยบายของบรษิัทฯ เพื่อติดต่อธุรกิจอย่างมี
จรยิธรรม ซื่อสตัย ์รกัษาค ามัน่ รกัษาคุณภาพ เพื่อประโยชน์ระยะยาวต่อกนั 

 

7. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
 

      ลกัษณะธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ เป็นประเภทการลงทุน และการซื้อขายสนิค้า การด าเนินงานจงึไม่ได้ใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะท าให้มีผลกระทบต่อสิง่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  รวมทัง้ไม่มีสิง่ที่ก่อให้เกิด
มลภาวะ น ้าเสยี ที่จะท าลายสิง่แวดล้อม ในส่วนของบรษิทัฯ มกีารดูแลการใช้พลงังานและน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ
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ตามมาตรฐานปกต ิอย่างไรกต็าม ในแง่ของบรษิทัที่ไปลงทุน มกีารดูแลการใชท้รพัยากรและดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
ปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นตวัอย่างดงันี้ 
 

7.1  กลยุทธเ์รือ่งการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน 
บรษิัทฯ ไดล้งทุนในธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่

มลฑล Zhejiang โดยใชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิ มกีารศกึษาและวางแผนกลยุทธเ์รื่องลดการใชป้รมิาณถ่านหนิ โดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นการด าเนินงาน ซึง่มผีลใหส้ามารถลดปรมิาณการใช้ถ่านหนิลงดว้ยการน าเถ้าถ่านหนิ ซึง่
เป็นกากเหลือใช้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วย ท าให้ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ อีกทัง้ ท าให้ผลการ
ด าเนินงานดขีึน้เนื่องจากลดตน้ทุน 

 

                      7.2  การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ   
        บริษัทฯ ที่ไปลงทุนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลติทุกแห่ง มีระบบการป้องกนัและมีค่าใช้จ่าย
ลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากมลพษิสู่สิง่แวดล้อม โดยมกีารบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายก าหนด 
ตวัอย่างเช่น โรงงานผลติยางยดื มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีภายในโรงงาน 2 ขัน้ตอน จนทดสอบว่าน ้าเสยีทีจ่ะปล่อยออก
นอกโรงงานไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม เมื่อผ่านระบบการป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพษิแลว้ จงึจะปล่อย
น ้าเสยีทิง้ได ้นอกจากนี้  บรษิทัทีไ่ปลงทุนอื่นๆ กป็ฏบิตัใินท านองเดยีวกนั  
 

 7.3  การลดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม 
 ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม มกีารรณรงคใ์หบุ้คลากรของบรษิทัฯ เลกิใชแ้กว้น ้าพลาสตกิ โดย
ให้ใช้แก้วน ้าสเตนเลสแทน ซึ่งผลติเองโดยบรษิัทในกลุ่ม เพื่อเป็นการลดขยะพลาสติก ช่วยเรื่องลดภาวะโลกร้อน            
อกีทัง้สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้าไดต้ลอดไป เนื่องจากเป็นผลติภณัฑค์ุณภาพดมีากระดบัรกัษาอุณหภูมริอ้นและเยน็ได ้
ทัง้นี้ ในกรณีถ้าพนักงานต้องการได้เป็นการส่วนตวั จะไดส้ทิธิซ์ือ้ในราคาต้นทุนส าหรบัชิ้นแรก แต่ถ้าเป็นการใชใ้น
โรงอาหารของบรษิัทฯ จะมสีวสัดกิารสนับสนุนเรื่องนี้ โดยเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องวางคนืในที่ที่จดัไว้ให้ เพื่อทางโรง
อาหารจะไดท้ าความสะอาดแลว้น ามาใหใ้ชซ้ ้าต่อไปได ้อน่ึง พนกังานไดใ้หค้วามร่วมมอือย่างดยีิง่ 
 

8. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
 

     บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มสี่วนได้เสยีซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่น  ตลอดจนสงัคมภายนอก  เพื่อใ ห้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ บรษิทัฯ มสีว่นร่วมดงันี้ 
 

8.1  บทบาทในตลาดและการสรา้งงาน 
บรษิทัฯ และบรษิทัที่ไปลงทุนมกีารพฒันาชุมชน โดยจา้งงานคนในชุมชนทอ้งถิน่ในละแวกใกลเ้คยีง

เขา้ท างานกบับรษิทัฯ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อใหค้นในทอ้งถิน่มรีากฐานความเป็นอยู่ทีเ่ขม้แขง็ขึน้ ตวัอย่างเช่น บรษิทัที่
ไปลงทุนทีเ่ขตบางปะกง เขตบางชนั และหวัหนิ พนักงานส่วนใหญ่ของบรษิทัในกลุ่มเป็นประชากรในพื้นที ่ซึ่งเป็น
ตลาดแรงงานทีส่ าคญัและสามารถสรา้งงานใหชุ้มชนในทอ้งถิน่ให้มรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลใหชุ้มชนและ
สงัคมไดร้บัการพฒันา 

 

8.2  การมีส่วนรว่มในชุมชน 
               ต่อเนื่องจากข้อ 8.1 บริษัทดังกล่าวมีกิจกรรมประจ าปี  โดย ปี 2561 มีการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า
สามคัค ีท าบุญเขา้พรรษาร่วมกบัวดัใกลเ้คยีง บรจิาคอุปกรณ์การเรยีน อุปกรณ์กฬีาใหโ้รงเรยีนในชุมชนทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัธุรกจิของบรษิัทฯ นอกจากนี้ บรษิัทฯ รบัฟังขอ้คดิเหน็ ขอ้ร้องเรยีนจากประชาชนในพืน้ที่ เพื่อพจิารณาแก้ไข
ปรบัปรุงพฒันาใหส้งัคมดยีิง่ขึน้ 
         ในรอบปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีรณีถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา หรอื ถูกฟ้องรอ้งซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ ชื่อเสยีง หรือ ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อยอย่างมนีัยส าคญัที่
เกีย่วกบัเรื่องหลกัการการด าเนินการทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทัง้หมด 



 

80 
 

 

  8.3  กลยุทธก์ารพฒันาบุคลากร 
 ในฐานะทีบ่รษิทัมธีุรกรรมหลกัเป็นการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ดงันัน้ เรื่องพนกังานเป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะ
ขบัเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  บริษัทฯจึงมุ่งเน้นสร้างพนักงานให้มีคุณภาพ พร้อมทัง้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
พนักงาน ตัง้แต่การหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ และปรบัทศันคติให้เข้ากับ
วฒันธรรมองค์กร เขา้ใจวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร เพื่อด าเนินกจิกรรมต่างๆ ให้ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใชก้ลยุทธใ์นการใหทุ้นการศกึษากบันกัศกึษา ตัง้แต่ยงัศกึษาในสถาบนัการศกึษา 
เพื่อสนับสนุนเพื่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการพฒันาเรื่องทรพัยากรบุคคล ใหส้่งคุณค่าความยัง่ยนืกลบัมายงั
องคก์รในทีส่ดุ  ในรอบปี 2562 บรษิทัฯ มกีารใหทุ้นการศกึษากบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 15 ทุน เป็นจ านวนเงนิรวม 600,000 บาท  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 5 ทุน เป็นจ านวนเงนิรวม 
200,000 บาท  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู วทิยาลยัพาณิชยการบางนา จ านวน 5 ทุน รวม 100,000 บาท  
และวทิยาลยัเทคนิคมนีบุร ีจ านวน 5 ทุน รวม 100,000 บาท  รวมเป็นทุนการศกึษาทีบ่รษิัทฯ สนับสนุน ปี 2562 
ทัง้สิน้ 30 ทุน  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1 ลา้นบาท  
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 9.  การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
 

   บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นคู่มือแยก

ต่างหากจากคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบข้อบงัคบัพนักงาน โดยสอดคล้องกบั

ค่านิยมหลกัของสหยูเนี่ยน คอื “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ทีไ่ดย้ดึถอืปฏบิตัเิป็นวฒันธรรมองคก์ร ซึง่มกีาร

ส่งเสรมิ ปลูกฝัง และถือเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบที่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องรบัทราบ ท าความ

เขา้ใจ และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

    โครงสรา้งองคก์รไดจ้ดัใหม้รีะบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้มคีู่มอืสือ่สารถงึ

ผูบ้รหิาร พนกังานทุกคน เพื่อป้องกนัมใิหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าจะ

ดว้ยการเรยีก รบั และจ่ายสนิบน กบัทัง้ภาครฐัและเอกชน 

    บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการตรวจสอบภายใน เพื่อตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามคู่มอืการก ากบั

ดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน โดยมีการตรวจสอบเป็นการประจ า อย่าง

สม ่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้อ านวยการ รวมทัง้มีการก าหนดให้การ

ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน และมกีารรายงานผล

การสอบทานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ก าหนดใหม้กีารทบทวนแนวทาง

ปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ  

    บรษิทัฯ มกีารน าหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption CAC) ไปใชพ้จิารณาปรบัปรุงคู่มอืการก ากบัดูแล

กจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัพนักงาน เพื่อให้มแีนวทางปฏบิตัทิี่ชดัเจนและครอบคลุมมากขึน้  โดยผ่านกระบวนการบรหิารทรพัยากร

บุคคล โดยสือ่สารใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจ และยดึถอืเป็นแนวทางน าไปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม  
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11.   ระบบการควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

 บรษิัท สหยูเนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิหลกัประเภทการลงทุน และจ าหน่ายผลติภณัฑ์บาง
ประเภท เช่น วตัถุดบิเกีย่วกบัสิง่ทอ โลหะไร้สนิม ส่งออกสนิค้าเทปกาว บรษิทัฯ มนีโยบายการด าเนินงานภายใต้
ค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกิจ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร เพิม่คุณค่าใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ภายใต้กระบวนการด าเนินงานดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ให้
ความส าคญัมากเกีย่วกบัเรื่องการก ากบัดแูลการพฒันา และการปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่องระบบการควบคุมภายในองคก์ร
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบมคีวามเหมาะสม ซึง่ครอบคลุมดา้นต่างๆ  5 องคป์ระกอบ คอื เรื่องการสรา้งสภาพแวดลอ้มการ
ควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล และ
ระบบการตดิตาม ส าหรบัการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งของรอบ
ปี 2562  มีการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563              
มคีวามเหน็สรุปไดด้งันี้ 
            
 11.1  สภาพแวดล้อมการควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
          11.1.1 บรษิัทฯ ยึดมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผูบ้รหิารมกีารก าหนดแนวทางในการปฏบิตับินหลกัการดงักล่าวทีค่รอบคลุมถงึการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั การตดัสนิใจ
ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการปฏบิตัต่ิอคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก ทัง้นี้มขีอ้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ โดยมคีู่มอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Code 
of conduct) ที่เหมาะสม มีข้อห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ รวมถึงการห้ามคอร์รปัชัน่อนัท าให้เกิดความเสยีหายต่อองค์กร ซึ่งระเบียบของบริษัทฯ มี
ก าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษดงักล่าวให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและลงนามเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้มกีารเผยแพร่คู่มอืจรรยาบรรณใหพ้นักงาน
และบุคคลภายนอกไดร้บัทราบผ่านทางเวบ็ไซต ์(website) ของบรษิทัฯ 
 บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัขิา้งตน้  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานมกีารประเมนิตนเอง และมกีารประเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 
หรอืผูส้อบบญัชภีายนอก 
 บรษิทัฯ มกีารจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในเรื่องขา้งต้น โดยมกีระบวนการที่
ท าใหส้ามารถตรวจพบในเวลาทีเ่หมาะสม มกีระบวนการลงโทษหรอืมกีารแกไ้ขการกระท าทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรง
และการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอนัควร 
   11.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากบัดูแล และ
พฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
 บรษิทัฯ มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีเ่ฉพาะของคณะกรรมการบรษิทัฯ แยกจากฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน มี
การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บรหิารและ
พนักงาน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคับ ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
นอกจากนี้สามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ได้ 
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถ น่าเชื่อถอื และมคีวามเป็นอสิระในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิในจ านวนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบับรษิทัฯ คอื จ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการมกีารดูแลประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัองคก์ร   
 11.1.3 ฝ่ายบรหิารมกีารจดัโครงสร้างองค์กร ก าหนดอ านาจสัง่การ สายการรายงาน และอ านาจ
หน้าที่ความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน โดยค านึงถึงด้านธุรกจิและ
กฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้กีารควบคุมภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ 
 11.1.4 บรษิัทฯมคีวามมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันา และรกัษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถที่
เหมาะสม มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อใหแ้รงจงูใจและรางวลักบับุคลากรทีม่ผีลงานด ีหรอื จดัการต่อ
บุคลากรที่มผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย กระบวนการเหล่านี้เป็นที่ทราบชดัเจนของผูบ้รหิารและพนักงาน ตลอดทัง้มี
การแก้ไขปัญหาหรือเตรยีมพร้อมโดยสรรหาบุคลากร ที่มคีวามรู้ ความสามารถที่เหมาะสม บรษิัทฯ มแีผน และ
กระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (Succession plan) ส าหรบัต าแหน่งทีส่ าคญั บรษิทัฯ มกีารส่งพนักงานเขา้รบั
การฝึกอบรม พฒันาทกัษะทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จ้างผูเ้ชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษา อกีทัง้ภายในบรษิัทฯ มกีารจดัระบบพี่
เลีย้ง (Mentoring system) 
 11.1.5 บรษิทัฯ มกีารก าหนดใหบุ้คลากรทุกคนมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเรื่องการควบคุมภายใน
ของเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของแต่ละคน ตลอดทัง้ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารแก้ไขกระบวนการปฏบิตัใินกรณีที่
จ าเป็น  ทัง้นี้ มกีารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน มกีารประเมนิเพื่อสรา้งแรงจูงใจ และใหร้างวลัทีเ่หมาะสม โดย
พจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ เชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการควบคุมภายใน การบรรลุ
วตัถุประสงคท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั ภายใตก้ระบวนการดงักล่าวไม่มกีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 
 
 11.2  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 บรษิทัฯ มกีารก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 11.2.1 เรื่องการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ มกีารปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในแต่ละขณะ รายการทีแ่สดงในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ
ครบถ้วน โดยแสดงถึงสทิธ ิหรอืภาระผูกพนัของบรษิทัได้อย่างถูกต้อง มมีูลค่าเหมาะสม และมกีารเปิดเผยขอ้มูล
ครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบรษิัทอย่างแท้จริง การก าหนดสาระส าคญัของรายงาน
ทางการเงนิ พจิารณาถงึปัจจยัทีส่ าคญั เช่น ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ 
ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกจิ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิาร และพนักงาน
ทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 
 11.2.2 บรษิทัฯ มกีารระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร โดยค านึงถึงตัง้แต่ระดบัองค์กรหน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน  และ
หน้าทีง่านต่างๆ  ทัง้นี้ การวเิคราะหค์วามเสีย่งพจิารณาจากทัง้ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่แบ่งเป็น
ดา้นต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ รวมทัง้ประเมนิความเสีย่งโดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิ ผลกระทบ มาตรการ และ
แผนปฏบิตัิงาน เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง  อนึ่ง ผู้บรหิารทุกระดบัมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสีย่ง จนกลนื
เป็นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 
 11.2.3 บรษิทัฯ มกีารพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ เช่น 
การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็ การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชัน่  การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบการ
ควบคุมภายใน การเปลีย่นแปลงขอ้มูลในรายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิทีไ่ม่ถูกต้อง เป็นต้น จงึมี
การวางระบบการควบคุม และทบทวนเป้าหมายการปฏบิตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
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เป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จูงใจ หรอื ผลตอบแทนแก่พนักงาน เพื่อใหไ้ม่มลีกัษณะ
สง่เสรมิใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและมกีารประชุมสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกบัโอกาสในการเกิดการทุจริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 
รวมทัง้เรื่องการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าปี ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีารสื่อสารให้พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัิตาม
นโยบาย และแนวปฏบิตักิารควบคุมภายใน เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
 11.2.4 บรษิัทฯ สามารถระบุและการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน ทัง้นี้ การประเมนิการเปลีย่นแปลงที่มาจากปัจจยัภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิที่
เกีย่วขอ้ง เช่น เหตุการณ์ทีเ่กดิจากเศรษฐกจิโลกเปลีย่นแปลง อตัราแลกเปลีย่น  อตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลง มกีาร
ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอ 
 การประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท าธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การเพิ่มรูปแบบประเภทธุรกิจใหม่ มีการก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอ 
 การประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิการควบคุมภายใน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงผู้บรหิารสูงสุดเมื่อครบวาระ บรษิัทฯ มกีารก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่าง
เพยีงพอ 
 
 11.3  การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิัทฯ มมีาตรการการควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้

 11.3.1 มาตรการการควบคุมของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะของ
องคก์ร เช่น ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ลกัษณะเฉพาะดา้นการลงทุน เช่น ควบคุมเรื่องกระบวนการตดิตาม
ขอ้มลู และรายงานทางการเงนิจากบรษิทัทีล่งทุนทัง้หมด ระบบ cross check data เพื่อใชใ้นการจดัท างบการเงนิ
รวม รวมทัง้เรื่องการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจมผีลต่อผลการด าเนินงาน เป็นตน้ 

 11.3.2 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม กล่าวคอื มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบัธุรกรรมดา้นการเงนิ การ
จดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดทัง้มคีู่มอืก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และล าดบัชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่
ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและรดักุม เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจรติได ้เช่น มกีารก าหนดวงเงนิและอ านาจการอนุมตัิ
ของผู้บริหารแต่ละระดบั มีข ัน้ตอนให้คณะกรรมการเป็นผู้อ นุมตัิโครงการลงทุน มขี ัน้ตอนการจดัซื้อ และวธิีการ
คดัเลอืกผูข้าย มขี ัน้ตอนการเบกิเครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการท างานใน
กรณีต่างๆ ดงันี้ 

 11.3.2.1  มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลที่เกีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั 
หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ    

 11.3.2.2  ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เคยมกีารอนุมตัธิุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีล
ผูกพนักบับริษัทในระยะยาว เช่น การท าสญัญากู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค ้าประกนั สญัญาให้เช่าทรพัย์สนิ 
บรษิัทฯ มีการติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า มีการปฏบิตัิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพนั
บรษิทั เช่น มกีารช าระคนืหนี้ตามก าหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญาดงักล่าว  

 11.3.3 บริษัทฯ ก าหนดให้วิธีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น มีการ
ควบคุมทัง้แบบ manual และ automated รวมทัง้ควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 
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 11.3.4  บรษิัทฯ ก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององค์กร ตัง้แต่ระดบักลุ่มบริษัท 
ระดบัหน่วยธุรกจิ ระดบัสายงาน ระดบัฝ่าย แผนก รวมทัง้กระบวนการ 

 11.3.5 บริษัทฯ มกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบในงาน 3 ด้าน คอื ด้านหน้าที่อนุมตัิ ด้าน
หน้าทีบ่นัทกึ รายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และดา้นหน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่กนัและกนั 

 11.3.6  บรษิทัฯ เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวตัถุประสงค ์ในการนี้ มกีารก าหนดความเกี่ยวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏบิตังิาน และการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศโดยระบุขอบเขต หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัฯ มกีารก าหนดเรื่อง
การควบคุมโครงสรา้งพื้นฐาน เรื่องควบคุมด้านความปลอดภยั และเรื่องควบคุมกระบวนการการไดม้า การพฒันา 
และการบ ารุงรกัษาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้คีวามเหมาะสม 

 11.3.7  บรษิัทฯ จดัให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิง่ที่คาดหวงั และ 
ขัน้ตอนการปฏบิตัิ เพื่อใหน้โยบายทีก่ าหนดนัน้สามารถน าไปสู่การปฏบิตัจิรงิได้ โดยก าหนดในจรรยาบรรณ เช่น 
เรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ต้องมขี ัน้ตอนผ่าน
การอนุมตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว ้เช่น เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต เป็น
ตน้ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้่วนตวั ทัง้นี้ การพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมดงักล่าว
กระท าโดยผู้ทีไ่ม่มสี่วนได้เสยีในธุรกรรมนัน้ ซึ่งหลกัเกณฑ์การพจิารณาใหค้ านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเป็น
ส าคญั โดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

ในฐานะที่บรษิทั เป็นบรษิทัลงทุน จงึจ าเป็นต้องมกีระบวนการตดิตามดูแลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย 
หรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วมนัน้ๆ ถือปฏบิตัิ บรษิัทฯ มกีารก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบในการน านโยบาย และกระบวนการควบคุม
ภายในไปปฏบิตั ิโดยผูบ้รหิารและพนกังานทีม่คีวามสามารถในเวลาทีเ่หมาะสม รวมทัง้ครอบคลุมกระบวนการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี 

บรษิทัฯ มกีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ   
 

 11.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) 
 บรษิัทฯ เหน็ความส าคญัของระบบฐานขอ้มูลต้องมขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีุณภาพอย่างเพยีงพอ
เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดประเภทข้อมูลซึ่งมี
คุณภาพและเกี่ยวข้องต่องานที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้เป็นข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร  การ
พจิารณาปรมิาณของขอ้มลูค านึงถงึตน้ทุนเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั โดยตอ้งมคีวามถูกตอ้ง  
 11.4.1  ในการพจิารณาประกอบการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ บรษิัทฯ ด าเนินการ
เพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ กรรมการของบรษิทัฯ ไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสาร
ประกอบการประชุมทีจ่ าเป็น และเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั ตามระยะเวลา 
ขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้บนัทึกรายงานการประชุมมีรายละเอยีดตามควร ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ย้อนหลงัเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อนึ่ง บรษิัทฯ มีการจดัเก็บเอกสาร      
ที่ส าคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถ้าหากในกรณีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามี
ขอ้บกพร่องในเรื่องการควบคุมภายใน บรษิทัฯ มกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่างครบถว้นแลว้ 
  11.4.2  บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนใหร้ะบบการควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่าง
ไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม ทัง้นี้ มกีารรายงานขอ้มูลที่ส าคญัต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอเป็นปกติ
เดอืนละครัง้ ซึง่คณะกรรมการสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน หรอื สอบทานรายการต่างๆ 
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ตามทีต่้องการ เช่น นอกจากขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารแลว้ สามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากผูส้อบบญัช ีผู้ตรวจสอบ
ภายใน ปกต ิมกีารจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชต่ีางหาก โดยไม่มผีูบ้รหิารรวมอยู่ดว้ย 
อกีทัง้ มกีารจดักจิกรรมพบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 
  บรษิัทฯ มชี่องทางสื่อสารพเิศษ เพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบรษิทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกีย่วกบั
การฉ้อฉล หรอืทุจรติภายในบรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 
  11.4.3  บรษิทัฯ มชี่องทางสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างเหมาะสม เกีย่วกบัประเดน็
ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่                
นกัลงทุนสมัพนัธ ์หรอื รบัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ อกีทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบั
การฉ้อฉล หรือ ทุจริตให้แก่บริษัทอย่างปลอดภัย  ซึ่งมีช่องทางตามที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ 
www.sahaunion.com 
   
 11.5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
  บรษิัทฯ มรีะบบการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า การควบคุมภายในยงั
ด าเนินไปอย่างครบถว้นและเหมาะสมดงันี้ 
 11.5.1 บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธุรกจิ และขอ้ก าหนดทีห่า้ม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทัฯ ด าเนินการตดิตาม และประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูต้รวจสอบภายในซึง่มคีวามรูแ้ละ
ความสามารถ และมีความเป็นอสิระในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจดัให้มีการตรวจสอบการปฏบิตัิตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้ ทัง้นี้ มกีารก าหนดความถี่ในการตดิตามและประเมนิผลใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ซึ่งอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง บรษิทัฯ มกีารก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการนี้ บรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายใน โดยเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในไดร้บัการสง่เสรมิเขา้ฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง 
  11.5.2  บรษิัทฯ จดัให้มชี่องทางรายงานผลการประเมนิ และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผดิชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการการตรวจสอบตามความ
เหมาะสม เพื่อใหม้กีารด าเนินการตดิตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ีถ้าหากผลตรวจสอบมขีอ้มูลแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
จากเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 ทัง้นี้ บรษิัท มนีโยบายการรายงานเป็นล าดบัขัน้ คอื ในกรณีถ้าเกดิเหตุการณ์ หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์
ทุจรติอย่างร้ายแรง หรอืมกีารปฏบิตัิทีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระท าที่ผดิปกติอื่น ทีอ่าจกระทบต่อชื่อเสยีงและ
ฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั เช่นน้ี ผูบ้รหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั 
 หรอื ในกรณีของการรายงานขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอกีทอดหนึ่ง 
 ในส่วนของการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และอยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการตรวจสอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
 ปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารพจิารณาผลการตดิตามประเมนิผลการตรวจสอบเป็นประจ าอย่าง
น้อยไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัในขัน้ตอนต่อไปในระยะเวลาเดยีวกนั 
 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในและการ
บรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิัทฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม  ทัง้นี้มบีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการ
ตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงาน
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ของบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดย
มิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง กนัอย่าง
เพยีงพอแลว้ 
 อนึ่ง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื นายกฤษดา  เลศิวนา ซึ่งสงักดัส านักงานอวีาย ไดต้รวจสอบงบการเงนิ
รายไตรมาสและประจ าปี 2562 มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีก่ล่าวขา้งต้นมาก ซึง่
เป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามมัน่ใจในคุณภาพขององคก์ร 
 กล่าวไดว้่าทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มขีอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งปรากฏตาม
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ทีป่ระกอบมากบัขอ้มลูรายงานปี 2562 แลว้ 
 
 ในส่วนของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน    
 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ นพสูริย์ ซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน เป็นผูม้ปีระสบการณ์เกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน ซึง่เขา้ใจในกจิกรรม
การด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 
 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานส านักตรวจสอบ
ภายในของบรษิัทฯ จะผ่านจากผู้บริหารระดบัสูงเสนอและได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คุณสมบตัขิองหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

 รายการระหว่างกนั 
 

 (1)  ลกัษณะของรายการระหว่างกนัทีผ่่านมา  เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทัทีม่เีงื่อนไข
ทางการคา้ทัว่ไป  ไม่ไดม้รีายการผดิปกต ิหรอืคดิราคาทีไ่ม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซือ้ขาย
สนิคา้  ลูกหนี้  เจา้หนี้ระหว่างกนั  เงนิกูย้มืและเงนิใหกู้้ยมืระหว่างกนั ในฐานะบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุ่มใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราทีอ่งิกบัอตัราดอกเบีย้ตามแต่ประเภทธุรกจิของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  

 นโยบายในการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัมนีโยบายคอื
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมรีายการนัน้ๆ ซึ่งมกัเป็นรายการปกติทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ประกอบธุรกจิตามปกตอิยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั หรอืการให้กูย้มืเงนิระหว่างกนั ราคาและ
ผลตอบแทนที่คดิระหว่างกนัเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถ้าเป็นกรณีการคดิดอกเบี้ย  อตัราดอกเบี้ยเท่ากบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงนิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทีเ่กดิรายการนัน้ๆ ซึง่อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเท่ากบัอตัราตลาด 

บรษิทัไม่มกีรณีเกดิรายการระหว่างกนัทีผ่ดิปกตทิางการคา้หรอืมรีายการระหว่างกนัเป็นกรณีพเิศษ จงึไม่
จ าเป็นต้องมคีวามเหน็ของกรรมการบุคคลภายนอกหรอืผู้ช านาญการที่เป็นอสิระเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มแีบบขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์หรอืร่างหนังสอืชี้ชวน จงึไม่มคีวามเหน็ของ
กรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนันี้ ที่ผ่านมา ในกรณีที่บรษิัทฯ มรีายการที่เกี่ยวโยงกนั 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยครบถว้น 

 

 (2)  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
เดมิบรษิทัฯ ท าหน้าทีด่า้นการตลาด เป็นผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑใ์หก้บับรษิทัในกลุ่มทีท่ าการผลติทัง้หมด จงึมี

รายการซือ้-ขายสนิคา้ระหว่างกนั ลกูหนี้-เจา้หนี้ และดอกเบีย้รบัจ่ายระหว่างกนั แต่เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในตลาด
เปลีย่นไป จงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นใหก้ารท าธุรกจิมคีวามคล่องตวัมากขึน้ ตัง้แต่ปี 2550 บรษิทัฯ มนีโยบายแยกการ
บรหิารการขายออกไปสู่บรษิทันัน้ๆ  ดงันัน้รายการซื้อขายสนิคา้ระหว่างกนัจงึลดลงมาก ส่วนรายการดอกเบี้ยรบัจ่าย
ระหว่างกนัยงัคงมอียู่ เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัรบัช่วยบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุ่ม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประโยชน์
สงูสดุ ดงันัน้รายการเหล่านี้ จงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลของการเกดิรายการระหว่างกนั 

 

      (3)  ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็น 
บุคคลภายนอก ที่มขี ัน้ตอนการอนุมตัิรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทัว่ไป ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัทเคย
อนุมตัใินหลกัการใหก้ระท ารายการระหว่างกนัไดใ้นประเภททีเ่ป็นรายการปกตธิุรกจิทางการคา้โดยทัว่ไปไวแ้ลว้ ใน
สว่นของการตดิตามรบัจ่ายช าระเงนิ มกีารก าหนดวนัครบก าหนดช าระเงนิของแต่ละรายการ และมกีารก ากบัดูแลให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้การอนุมตัริายการแต่ละประเภทไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ทีผ่่านมาถา้หากมรีายการระหว่างกนัซึง่เขา้ขา่ยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มขี ัน้ตอน
ผ่านการพจิารณา และใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จงึเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเป็น
ล าดบัสุดทา้ย โดยทีผ่่านมา กรรมการอสิระ มคีวามเหน็ไม่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ  และมี
การเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยครบถว้น 
 

        (4)  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในกรณีมรีายการระหว่างกนั บรษิทัฯ มนีโยบายในการท ารายการอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ทัง้นี้ 
เพื่อวตัถุประสงคใ์หเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุต่อองคก์รเป็นส าคญั ทัง้ยงัมนีโยบายปฏบิตัใิหถู้กต้องตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต) และ
เปิดเผยขอ้มลูในสาระส าคญัอย่างเพยีงพอ 



 

89 
 

  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ตัง้แต่ปี 2550 เป็นตน้มา รายการระหว่างกนัของกลุ่มบรษิทั
มปีรมิาณน้อยลง เน่ืองจากทีผ่่านมารายการระหว่างกนัสว่นมากจะเป็นรายการทางการคา้ปกติทัว่ไป เช่นการซือ้ขาย
สนิคา้ รายการลูกหนี้ เจา้หนี้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวไว้ขา้งต้น แต่เมื่อบรษิทัฯ มนีโยบายปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
ช่องทางการขายสินค้า และการบริหารงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่ม เปลี่ยนเป็นให้บริษัทผู้ผลิตสนิค้าเป็น            
ผูจ้ าหน่ายสนิคา้เอง เพื่อความคล่องตวัและสามารถปรบัเปลีย่นการตดัสนิใจในการเลอืกผลติ หรอืก าหนดราคาขาย
สินค้าได้เองให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม และเพื่อความเจรญิเติบโตขององค์กรในระยะยาว ดงันัน้แนวโน้มรายการที่เคยเกดิขึน้เป็นปกติจะ
น้อยลง ยกเวน้บางสนิคา้ทีม่สีญัญาก าหนดไวล่้วงหน้าก่อนหน้านี้  ส่วนรายการการฝากเงนิ การกูเ้งนิระหว่างบรษิัท
ในกลุ่ม เป็นไปตามอตัราราคาตลาดตามปกตธิุรกจิ ซึ่งเป็นการบรหิารเงนิของภายในกลุ่มบรษิัทใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูสดุเป็นเกณฑ ์

 
 รายละเอยีดขอ้มลูรายการระหว่างกนั ปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.8     
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
              ประกอบด้วย งบการเงนิที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และอตัราส่วทาง
การเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยดงันี้   
       13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นแบบไม่มี
เงือ่นไข ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5.2 
       13.2 ขอ้มลูสรปุงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา ปรากฏตาม
เอกสารแนบหมายเลข  5.3,  5.4,  5.5  และ  5.6 
       13.3 อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั  ซึง่สะทอ้นถงึฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในธุรกจิหลกั
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5.7 
 
14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  (Management Discussion and Analysis) 
      ปี 2562 เศรษฐกิจโลกชะลอตวั สาเหตุหลกัส่วนหนึ่งมาจากความไม่แน่นอนเรื่องมาตรการ       
กดีกนัทางการคา้ ซึง่มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยมอีตัราการขยายตวัในอตัราถดถอย 
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศขยายตวัเหลอืรอ้ยละ 2.4 ส่วนใหญ่เกดิจากการเร่งใช้จ่ายและลงทุนของ
ภาครฐั  แต่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บรโิภคของภาคเอกชน ชะลอตวั การส่งออกและน าเข้าสนิค้า
ปรบัตวัลดลงต่อเนื่อง ภาคการส่งออกสนิค้าลดลงรอ้ยละ 4.9   กลุ่มของบรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบทาง
เศรษฐกจิดงักล่าว โดยเฉพาะธุรกจิสิง่ทอ พลาสตกิ ยาง และโลหะ ประกอบกบั ปัจจยัการแขง็ค่าของ
เงนิบาทส่งผลกระทบต่อหลายธุรกจิในกลุ่มของบรษิทัฯ ท าให้มูลค่าของเงนิบาทจากการส่งออกได้รบั
จ านวนน้อยลงมาก 
 

       14.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานและปัจจยัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  
 ในรอบปี 2562  ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ  ซึ่งค านวณตามวธิรีาคาทุน           
มกี าไรสุทธ ิ838.75 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 18.37 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.24 เมื่อเทยีบกบัปี 2561  
สาเหตุหลกั คอื รายได้เงนิปันผลจากธุรกิจพลงังานในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เพิ่มขึ้น 38           
ล้านบาท โดยสืบเนื่องจากการขยายก าลังการผลิต  และการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย
เทคโนโลยใีหม่ นอกจากนี้ ไดร้บัเงนิปันผลจากธุรกจิพลงังานภายในประเทศเพิม่ขึน้ 28 ลา้นบาท ตาม
แผนด าเนินงาน ส่วนรายการค่าใชจ้า่ย บรษิทัฯ มคี่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงานเพิม่ขึน้ จ านวน 4 ลา้นบาท 
เนื่องจากผลของกฎหมายเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน  (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศ          
ลงในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562  ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้าง            
เลกิจา้ง  ส าหรบัลูกจา้งซึ่งท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้ง
อตัราสุดท้าย 400 วนั การเปลี่ยนแปลงนี้มผีลท าให้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน-เงนิเกษียณ           
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ทีบ่รษิทัฯ ต้องบนัทกึบญัชหีนี้สนิเป็นเงนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ในส่วนของบรษิทัฯ 
(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) เพิม่ขึน้ 4 ล้านบาท โดยรบัรู้ต้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนงวดปัจจุบนั นอกจากนี้ ปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มรีายการโอนกลบัขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิ
ลงทุน แต่ ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายการดงักล่าวเปรยีบเสมอืนเป็นรายได ้จ านวน 17 ลา้นบาท ในส่วนของ
รายการอื่น ๆ มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่นียัส าคญั 
          ผลก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ค านวณโดยใชว้ธิรีาคาทุนจะไม่เท่ากบัก าไรสุทธติาม
งบการเงนิรวม ซึง่ค านวณโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี  
 ภาพรวมผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวม ซึ่งค านวณตามวธิสี่วนได้เสยี ปี 2562 มกี าไร
สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 1,111.99 ลา้นบาท ลดลง 369.79 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
24.96  เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ซึง่มกี าไรสุทธ ิ1,481.78 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของการเปลีย่นแปลงผลการ
ด าเนินงานดงักล่าวเกดิจากปัจจยัส าคญัดงันี้ 
  14.1.1 ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั    
 เศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ความไม่แน่นอน
เรื่อง มาตรการกดีกนัทางการค้า ระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
และเศรษฐกจิไทยขยายตวัต ่ากว่าที่ประเมนิไว้  ท าให้อุปสงค์ของสนิค้าลดต ่าลง ลูกค้าเลื่อนค าสัง่ซื้อ 
ธุรกิจที่มผีลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่างมนีัยส าคญั คอื ธุรกิจสิง่ทอ  ธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรม
รถยนต ์จงึท าใหป้รมิาณการขายลดลง 
  14.1.2  ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น และคา่เงนิบาท 
 ในปี 2562 จากการปรบัทศิทางนโยบายทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา ในการลดอตัรา
ดอกเบี้ย ท าให้เงนิสกุลดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิาอ่อนค่าลง  มผีลท าให้สกุลเงนิบาทแขง็ค่าขึ้นเมื่อเทยีบ
สกุลดอลล่ารส์หรฐั  ประกอบ ประเทศไทยเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดั เป็นสาเหตุใหเ้งนิบาทแขง็ค่า  ปี 2562 
เงนิบาทมทีศิทางแขง็ค่าขึน้ประมาณรอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ในกลุ่มบรษิทัสหยเูนี่ยน มธีุรกรรม
การส่งออกประมาณกึง่หนึ่งของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร สว่นมากใชส้กุลเงนิดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา
ในการตกลงซือ้ขาย เมื่อเงนิบาทแขง็ค่าขึน้มาก จงึมผีลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรจากการขายสนิคา้ใน
การส่งออกลดลงมาก  

 14.1.3  การเปลีย่นแปลงกฎหมาย พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ปี 2562 
 ตามที่มปีระกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 สรุปคอื ก าหนดให้นายจา้ง
ต้องจ่ายเงนิชดเชยเลกิจา้งใหก้บัลูกจา้งที่มอีายุงานตดิต่อกนัตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั  มผีลท าให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยต้องปรบัปรุงตัง้ส ารองภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ระยะยาว–เงนิเกษยีณ ของระยะเวลาในอดตี ตัง้แต่พนกังานเริม่เขา้ท างานจนถงึต้นปี 2562 
เพิม่ขึน้เป็นค่าใชจ้า่ยของปี 2562 รวมเป็นจ านวนเงนิ 66 ลา้นบาท มผีลท าใหก้ าไรสุทธลิดลง 
 

     14.2  ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร   
  14.2.1  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 



92 
 

ในรอบปี 2562 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายและบรกิารรวม 10,150.75 ล้านบาท ซึ่งมาจาก
ส่วนงานต่างๆ คอื ธุรกจิสิง่ทอ 608 ล้านบาท ธุรกจิพลาสตกิ  ยาง  และโลหะ 4,565 ล้านบาท ธุรกิจ
การค้าประเภทคอมพวิเตอร ์2,847 ล้านบาท ธุรกจิพลงังาน 1,585 ล้านบาท ธุรกจิโรงแรม  523 ล้าน
บาท ธุรกจิการลงทุนและอื่นๆ 23 ลา้นบาท โดยรวมลดลง 806.22 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่มี
จ านวน 10,956.97 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัของการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัเกดิจาก ธุรกจิสิง่ทอรายไดล้ดลง 
267 ล้านบาท โดยได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ลูกค้าเลื่อนการรบัสนิค้า ส่วนการ
ส่งออกไดร้บัผลกระทบจาก Brexit  และการแข่งขนัทีรุ่นแรงจากต่างประเทศ รวมทัง้ค่าเงนิบาทแขง็ขึน้  
ในส่วนของธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ ยอดขายลดลง 958 ลา้นบาท เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมยานยนตท์ีซ่บเซา ธุรกจิพลาสตกิของบรษิทัฯ เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิยานยนต์   จงึถูกกระทบ
อยา่งมนียัส าคญั ท าใหเ้กดิผลขาดทุน ในส่วนของธุรกจิโลหะ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผลติภณัฑก์ระตกิ
น ้าสุญญากาศ ซึง่ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการแขง็ค่าของเงนิบาทอย่างต่อเนื่อง ท าใหจ้ านวนเงนิ
บาทที่ไดร้บัจากการแปลงค่าสกุลเงนิตราต่างประเทศที่ไดร้บัช าระเงินจากลูกค้าลดลงอย่างมาก อกีทัง้ 
ปรมิาณการสัง่ซื้อจากต่างประเทศลดลง เนื่องจากเศรษฐกจิโดยรวมของต่างประเทศชะลอตวั จงึท าให้
เกดิผลการเปลีย่นแปลงจ านวนมาก ในส่วนของธุรกจิการคา้ประเภทคอมพวิเตอร์ มยีอดขายและบรกิาร
เพิม่ขึ้น 669 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัฯ มคี าสัง่ซื้อเพิม่ขึ้นทัง้ที่เป็นโครงการและภาครฐั ในส่วนของ
ธุรกิจพลงังาน เป็นการด าเนินงานในต่างประเทศ ถ้าค านึงถึงยอดขายในสกุลต้นทางเปรยีบเทียบ
ระหว่างปี 2562 และปี 2561 มคีวามแตกต่างกนัเล็กน้อย แต่เนื่องด้วยต้องแปลงค่างบการเงนิสกุล
เงนิตราต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท เพื่อจดัท างบการเงนิรวมนัน้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อสกุลเงนิ
เรนมนิบ ี แขง็ค่าขึน้   จงึแสดงจ านวนเงนิบาททีล่ดน้อยลงอยา่งมนียัส าคญั ยอดขายดูเหมอืนลดลง 185 
ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจโรงแรม มียอดขายและบริการลดลง 61 ล้านบาท เนื่องจากมีการหยุด
ใหบ้รกิารบางส่วนเพราะมกีารปรบัปรุงพืน้ทีท่ีใ่หบ้รกิารบางส่วน เพื่อทดแทนของเดมิทีใ่ชง้านมานานให้
มสีภาพใหมแ่ละทนัสมยัยิง่ขึน้  

 14.2.2  รายไดอ้ื่น 
ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มรีายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รายได้จากการขายและบรกิาร

ขา้งต้น ส่วนใหญ่เป็นผลตอบแทนซึง่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกรรมการลงทุน แบ่งเป็น  เงนิปันผลรบั  245.20 
ลา้นบาท  ดอกเบี้ยรบั 50.11 ลา้นบาท ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนเพื่อค้า 
28.01 ล้านบาท และรายได้ประเภทอื่นๆ เช่น ส่วนลดรบั ค่าขายเศษวสัดุ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน   
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน ค่าเช่ารบั รวมเป็นรายได้อื่นๆ ทัง้สิ้น 594.69 ลา้นบาท ลดลง 125.04 
ล้านบาท  หรอื ลดลงร้อยละ 0.63 ขององค์ประกอบรายได้รวม  เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมจี านวน 
719.74 ลา้นบาท ปัจจยัหลกัของการเปลีย่นแปลงเกดิจากรายการทีม่นียัส าคญัดงันี้ 

(ก) รายไดเ้งนิปันผลรบัเพิม่ขึน้ 35.59 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพิม่จากผลตอบแทนจากเงนิ 
ลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ทีต่่างประเทศ  

(ข) รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ปี 2562  มีจ านวน 2.13 ล้านบาท  
ในขณะทีปี่ 2561  มจี านวน 149.95 ลา้นบาท ลดลง 147.81 ลา้นบาท เนื่องจาก  ปี 2562 ไม่มรีายการ
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นี้จากหน่วยงานในต่างประเทศทีข่ายเงนิลงทุนไปในปี 2561 ไดก้ าไรจ านวนดงักล่าว แต่ปี 2562 มเีพยีง
ก าไรเลก็น้อยจากหน่วยงานอื่นในกลุ่มจ านวน 2.13 ลา้นบาทเท่านัน้   

(ค) รายการก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนเพื่อคา้ ซึง่เป็นการ 
ปรบัมูลค่าให้เท่ากบัราคาตลาด ณ วนัสิ้นงวดบญัชี ตามมาตรฐานการบญัช ีณ วนัสิ้นงวดปี 2562 มี
ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ จ านวน 28.01 ลา้นบาท แต่ ณ วนัสิน้งวดปี 2561 ราคาตลาดเมื่อเทยีบกบัราคา
ทุนลดลง  ท าให้สิ้นปี 2561 มรีายการขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนเพื่อค้า   
จ านวน 97.82 ลา้นบาท เปรยีบเสมอืนปี 2562  มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากรายการน้ี 125.83 ลา้นบาท 
  (ง) รายการดอกเบีย้รบั ลดลงจาก 66.02 ลา้นบาท เหลอื 50.11 ลา้นบาท ลดลง 15.91 
ลา้นบาท  เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของสถาบนัการเงนิลดลง ประกอบกบั จ านวนเงนิต้นทีน่ าไป
ลงทุนในตราสารหนี้ลดลง เนื่องจากน าไปลงทุนและใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ 

นอกจากรายการขา้งตน้ องคป์ระกอบอื่นของรายไดอ้ื่นมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไม่ม ี
นยัส าคญั 
 
   14.2.3  ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยในการขาย  และบรหิาร  
 ปี 2562 รายการต้นทุนขายและบรกิาร มจี านวนเงนิ 8,780.62 ล้านบาท ลดลง 523.37 ล้าน
บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่มจี านวน 9,303.99 ล้านบาท  ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัยอดขายและ
บรกิารที่ลดลง แต่สดัส่วนของต้นทุนขายโดยรวมลดลงในอตัราที่น้อยกว่ายอดขายและบรกิารที่ลดลง  
เนื่องจาก แต่ละธุรกจิมตี้นทุนคงที่ระดบัหนึ่ง เช่น ค่าแรงงาน อกีทัง้ปี 2562 มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานตามทีก่ล่าวไว้ในหวัขอ้ภาพรวมผลการด าเนินงานหวัขอ้
เรือ่งนี้ ดงันัน้ ส่วนใหญ่ของการปรบัปรุงเป็นค่าใชจ้่ายปี 2562 ในส่วนของพนักงานทีส่งักดัสายงานการ
ผลติ  จะบนัทกึเขา้ต้นทุนขายในภาพรวมดว้ย สาเหตุขา้งต้น ท าใหต้้นทุนขายปี 2562 มสีดัส่วนรอ้ยละ 
86.50 ในขณะทีปี่ 2561 มสีดัส่วนรอ้ยละ 84.91 ของยอดขาย อตัราส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายและ
บรกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.59    
 เมือ่ค านึงถงึธุรกจิตามส่วนงานในประเทศ  ธุรกจิสิง่ทอ ต้นทุนวตัถุดบิราคาไม่ลดลง ต้องบนัทกึ
ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิค้าคงเหลอื ค่าแรงงาน และโสหุ้ยการผลติ ได้ลดลงจนถึงระดบัต้อง
รกัษาคุณภาพสนิค้า ซึ่งประหยดัมากกว่านี้ไม่ได้ จึงเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนินงาน ในส่วนของ
ธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากปัจจยัภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ค าสัง่ซื้อ
ลูกคา้ลดลง การปรบัปรุงค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน ท าใหธุ้รกจิพลาสตกิและยางมสีดัส่วน
ต้นทุนขายเพิม่ขึน้  ในขณะที่ยอดขายไม่ได้เพิม่ขึน้ตามสดัส่วนนัน้ๆ  ในส่วนของธุรกจิโลหะ  ซึ่งส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับสินค้ากระติกน ้าสุญญากาศ  ค าสัง่ซื้อจากลูกค้าต่างประเทศลดลง ตามสาเหตุที่กล่าว
ขา้งตน้ ก าไรจงึลดลง แต่ธุรกจิส่วนงานการคา้ทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ ต้นทุนขายเพิม่ขึน้ในสดัส่วนน้อย
กว่ายอดขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหส้ามารถรกัษาระดบัต้นทุนได้ดี เนื่องจากมปีระสทิธภิาพในการ
บรหิารต้นทุน ส าหรบัส่วนงานโรงแรม ต้นทุนขายลดลงในสดัส่วนน้อยกว่ายอดขายและบรกิารทีล่ดลง  
เนื่องจากมตี้นทุนคงที่ระดบัหนึ่ง  นอกจากนี้ ธุรกจิพลงังานในต่างประเทศที่เป็นบรษิทัย่อย  มตี้นทุน
ขายลดลง เนื่องจากราคาวตัถุดบิหลกั คอื ถ่านหนิมรีาคาลดลง  สอดคลอ้งกบัยอดขายทีล่ดลงเลก็น้อย
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ตามสกุลเงนิหลกัของงบการเงนิ แต่ดว้ยผลกระทบจากค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ในปี 2562 เมื่อแปลงค่าเป็น
สกุลเงนิบาท จงึเกดิความแตกต่างกบัปี 2561 อยา่งมนียัส าคญั 
 สรุป ปี 2562 ต้นทุนขายและบรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 86.50 ของยอดขาย เพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมา
รอ้ยละ 1.59  เนื่องจากปัจจยัทางกฎหมายทีไ่มส่ามารถควบคุมไดส้่วนหน่ึง 

          ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 
          ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งออก   

ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าขนส่ง เป็นต้น มจี านวน 279.43 ลา้นบาท ลดลง 6.38 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
ปี 2561 โดยผนัแปรตามยอดขาย สดัส่วนของค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายเมื่อเทยีบกบัยอดขาย 
ปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 ใกลเ้คยีงกบัปี 2561 ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 2.61 โดยเป็นไปตามปกตธิุรกจิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

           ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
           ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารมจี านวน 808.51 ล้านบาท ลดลง 28.76 ล้านบาท   

หรอืลดลงรอ้ยละ 0.35 ขององค์ประกอบสดัส่วนต่อรายได้รวม เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งมคี่าใช้จ่ายใน
การบรหิารรวม 837.27 ลา้นบาท สาเหตุของการเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั ประกอบดว้ย                         
 (1) ปี 2561 บรษิทัย่อยโรงไฟฟ้าในประเทศจนี มกีารตดัจ าหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ไม่
สามารถใช้งานได้อีก เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี่ให้ดขีึ้น ตามที่ได้รายงานไว้แล้ว 
จ านวน 38.7 ลา้นบาท  แต่ปีนี้มรีายการบนัทกึดอ้ยค่าทรพัยส์นิที่ลา้สมยั จ านวน  18 ลา้นบาท จงึเกดิ
ผลต่างจากรายการน้ี  ค่าใชจ้า่ยลดลงประมาณ 20 ลา้นบาท  
 (2) ปี 2561  บรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายค่าบรกิารวชิาชพี  ในการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานให้ดี
ขึน้ รวม 17.63 ลา้นบาท แต่ปีนี้ไมม่คี่าใชจ้า่ยดงักล่าว ค่าใชจ้า่ยประเภทน้ีจงึลดลง                          
 (3) ปี 2562 การจ าหน่ายสนิค้าที่ต้องมคี่าใช้จ่ายลขิสทิธิล์ดลง ท าให้ค่าใช้จ่ายผนัแปรส่วนน้ี
ลดลงจ านวน 3 ลา้นบาท ตามไปดว้ย 
 (4) ปี 2562 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของส่วนงานการค้าลดลง 6 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 
ตอ้งจา่ยช าระตามสญัญาการคา้ทีร่ะบุไว ้แต่ปี 2562 ไมม่รีายการดงักล่าว 
 (5) ปี 2562 มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานเพิม่ขึ้น 22 ล้านบาท จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน ปี 2562 ตามทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น มกีารปรบัปรุงเพิม่
ค่าใชจ้า่ยในส่วนของการบรหิาร รวม 22 ลา้นบาท 
 นอกจากนี้ มคี่าใชจ้า่ยในการเดนิทางและอื่นๆ ลดลงอกีเลก็น้อย     

 14.2.4  ความสามารถในการท าก าไร        
             ก าไรขัน้ต้น 
             ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ต้น 1,370.13 ล้านบาท อตัราก าไรขัน้ต้น

รอ้ยละ 13.50 ก าไรขัน้ต้นลดลง 282.84 ลา้นบาท หรอื ลดลงรอ้ยละ 1.59 ของยอดขาย เมื่อเทยีบกบัปี 
2561 ซึ่งมกี าไรขัน้ต้น 1,652.97 ล้านบาท หรอือตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 15.09 ของยอดขาย มสีาเหตุ
ทีม่าจากหลายส่วนงาน  ในธุรกจิสิง่ทอ ก าไรขัน้ตน้ตดิลบตามยอดขายทีล่ดลง แต่ต้นทุนขายไม่สามารถ
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ลดลงได้เท่ากบัสดัส่วนของยอดขายที่ลดลง ธุรกิจกลุ่มพลาสติก  ยาง และโลหะ นัน้ ธุรกิจพลาสติก
เกิดผลขาดทุน เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่         
หดตวั  อุปสงค์มน้ีอย  ต้นทุนคงที่สูง  ซึ่งบรษิัทย่อยก าลงัด าเนินการแก้ไข แต่ธุรกิจการค้าเกี่ยวกบั
คอมพวิเตอร ์ ปี 2562 มกี าไรขัน้ต้นสูงขึ้น เนื่องจากฝ่ายบรหิารด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  ในส่วน
ของธุรกจิโรงแรม และธุรกจิพลงังาน ก าไรขัน้ต้น ลดลงจ านวน 13.55 ล้านบาท และ 25.55 ล้านบาท
ตามล าดบั  ตามสาเหตุต่างๆ ทีไ่ดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร และต้นทุนขายและ
บรกิาร ขา้งตน้แลว้  สรุปในภาพรวม อตัราก าไรขัน้ต้น ลดลงรอ้ยละ 1.59 ซึง่มรีายละเอยีดขอ้มลูตามที่
ไดแ้สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หมายเลข 29 หวัขอ้ ส่วนงานด าเนินงาน  

   

 ก าไรจากการด าเนินงานและกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
 ตามงบการเงินรวมปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทนุ) จากเงนิลงทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้และบรษิทัร่วม  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และค่าใชจ้่าย
ภาษเีงนิได้ หกัดว้ย รายได ้ หรอื  ค่าใชจ้่ายที่ไม่เกี่ยวกบัการด าเนินงาน เช่น ก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่
เกดิขึน้จรงิ รายการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์หรอื เงนิลงทุน ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ เป็นต้น  หรอืเป็นก าไรจาก
การด าเนินงาน มจี านวน 848.88 ลา้นบาท ลดลง 400.75 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึง่มกี าไรจาก
การด าเนินงาน 1,249.63 ลา้นบาท ทัง้นี้ เนื่องจากการด าเนินงานของปี 2562 ยอดขายและบรกิารลดลง 
ตน้ทุนลดลง ไมเ่ท่าสดัส่วนของยอดขายและบรกิารที่ลดลง และสาเหตุอื่นตามทีก่ล่าวไวข้า้งต้นในหวัขอ้  
รายไดอ้ื่น  
                   เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบผลก าไรจากการด าเนินงาน ปี 2562 จ านวน 848.88 ล้าน
บาท และกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน ตามงบกระแสเงนิสดของงบการเงนิรวม ได้กระแสเงนิสด
จากกจิกรรมด าเนินงาน 1,415.06 ล้านบาท  แสดงถงึ ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยไดร้บัเป็นกระแสเงนิสดกลบัมาหมด แสดงถงึ มสีภาพคล่องในระดบัดมีาก   
 

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
               อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ต่อรายได้รวม ปี 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 7.83  ลดลงรอ้ย
ละ 2.92 ตามสาเหตุที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน อตัราส่วนนี้ เห็นว่าเป็นระดบัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ในปัจจบุนั (การค านวณก าไรจากการด าเนินงานนี้ไม่รวมรายการการรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจาก
เงนิลงทุนในการรว่มคา้  และบรษิทัรว่ม) 
 

                 อตัราส่วนก าไรสทุธิต่อรายได้รวม 
                    ตามงบการเงนิรวม ปี 2562 ก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มจี านวน 
1,111.99 ลา้นบาท ลดลง 369.79 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ซึง่มจี านวน 1,481.78 ลา้นบาท    
  อตัราก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม  ปี 2562 เท่ากบั 9.87%  ลดลง 2.06% เมื่อเทยีบกบัปี 
2561 ซึ่งคดิเป็น11.93% สาเหตุที่ก าไรสุทธมิากกว่าก าไรจากการด าเนินงาน เนื่องจาก ก าไรจากการ
ด าเนินงาน (841.10 ล้านบาท)ยงัไม่ได้รวมการรบัรูส้่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ตามสดัส่วนการลงทุนใน
การร่วมค้าและบรษิทัร่วม  ซึ่งเป็นจ านวนที่มนีัยส าคญั (รวมจ านวน 522.53 ล้านบาท) เมื่อรวมแล้ว  
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ตอ้งปรบัรายการบวกกลบั หกัออก  เกีย่วกบัรายการต่าง ๆ ทีไ่ม่ใช่กจิกรรมด าเนินงาน  รวมทัง้  รายได ้
(ค่าใชจ้า่ย)  ภาษเีงนิได ้ สุทธทิัง้สิน้หกัออก 188.66 ลา้นบาท จงึเป็นก าไรสุทธสิ าหรบัปี 1,174.98 ลา้น
บาท  ก่อนแบ่งปันก าไรไปยงัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (บริษัทย่อย 62.99 ล้านบาท) เมื่อ
พจิารณาถงึก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม ใหผ้ลตอบแทน 9.87%  ภายใต้สภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั  จงึเหน็
ว่ามคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
                      
                  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 
               ปี 2562 ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่ค านวณตามวธิสี่วนได้เสยี  
มกี าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 1,111.99 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นขัน้
พื้นฐาน 3.83 บาทต่อหุ้น  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเท่ากบั 5.45% ลดลง 1.89%    
เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ซึง่มอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่อยูท่ี ่7.34%  ซึง่สาเหตุทีล่ดลงเกดิ
จากปัจจยัหลายประการตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
                ในส่วนของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึง่ค านวณโดยใชว้ธิรีาคาทุน ปี 2562 มกี าไรสุทธ ิ
838.75 ล้านบาท หรอืมกี าไรต่อหุ้น หุน้ละ 2.80 บาท ก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 18.37 ล้านบาท  หรอืเพิม่ขึน้
หุน้ละ 0.07 บาท  เมื่อเทยีบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัคอื ไดร้บัเงนิปันผลเพิม่ขึน้จากธุรกจิพลงังานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ    
                    อนึ่ง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ มีหลกัเกณฑ์การพจิารณาจากผลการ
ด าเนินงานของกจิการในอตัราไมต่ ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธปิระจ าปีตามงบการเงนิเฉพาะของกจิการ
โดยค านวณตามวธิรีาคาทุน หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถ้าม)ี ทัง้นี้ รวมการค านึงถงึสภาพคล่อง และความ
จ าเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับ               
ผู้ถือหุ้นในอตัราที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ ในรอบปีนี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พจิารณาเมื่อวนัที ่            
19 มนีาคม 2563 ใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้นในอตัรา 
1.50 บาทต่อหุน้ หรอืเทยีบเท่า 53.65% ของก าไรสุทธติามวธิรีาคาทุน 
 
ประวติัการจ่ายเงินปันผล ของบรษิทัฯ เทยีบกบัก าไรสุทธต่ิอหุน้ ตามวธิรีาคาทุน ปรากฏดงันี้ 
  ปี  อตัราการจ่ายเงินปันผล ก าไรสทุธิต่อหุ้น อตัราการจ่ายเงินปันผล 
               (ต่อหุ้น)    (วิธีราคาทุน)          ต่อก าไร (%) 
2561 2.00 2.73 73.26 
2560   2.00            3.01   66.45 
2559   2.00            3.94   50.76 
2558   1.50            1.91   78.53 
2557   1.75            4.02   43.53 
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 14.3 ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 
 โครงสรา้งทรพัยส์นิของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย (ซึ่งมธีุรกจิหลกั คอื การลงทุน การผลติและ
จ าหน่ายสนิค้า รวมทัง้การให้บรกิารประเภทธุรกจิโรงแรม) ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 มสีนิทรพัยร์วม 25,203.58 ลา้นบาท ลดลง 687.96 ลา้นบาท  หรอืรอ้ยละ 2.66 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 
2561 ซึง่มจี านวน 25,891.54 ลา้นบาท 
 

                 14.3.1  สว่นประกอบของสนิทรพัย ์  
 สดัส่วนของสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทค านวณโดยเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมของปีนัน้ๆ โดย  
ณ  สิ้นปี 2562 ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคญัดงันี้  สนิทรพัย์หมุนเวยีน 28.90% เงนิลงทุนรวม 
31.87%  อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 9.49%  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 25.92% ค่าความนิยม 
2.07%  และสนิทรพัยอ์ื่นๆ รวม 1.75% เมื่อเปรยีบเทยีบการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบสนิทรพัย ์  
ณ  สิน้ปี 2562 และสิน้ปี 2561 รายการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส าคญัคอื 
                  รายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  จ านวนเงนิลดลง 546.19 ล้านบาท   
หรอืสดัส่วนองคป์ระกอบลดลงรอ้ยละ 1.82  เนื่องจากบรษิทัย่อยน าเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัยใ์นความ
ตอ้งการของตลาด  จ านวน 298 ลา้นบาท  และมกีารลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 167.50 ลา้นบาท และ
มกีารจา่ยซือ้สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 81 ลา้นบาท 
     รายการลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  ลดลง 231.10 ลา้นบาท  เนื่องจากประการแรก 
ปี 2562 ธุรกรรมการขายลดลง ท าใหย้อดลูกหนี้คงคา้งลดลง และอกีประการหนึ่ง  บรษิทัฯ ได้รบัช าระ
เงนิจากลกูหนี้ทีค่งคา้งขา้มงวดแลว้ ซึง่เป็นรายการปกตวิสิยัทางธุรกจิ ทีบ่รษิทัย่อยมรีายการเคลื่อนไหว
ทางการคา้ ยอดคงเหลอื ณ  วนัสิน้ปี เป็นจ านวนลกูหนี้ทีค่าดว่าจะสามารถรบัช าระได ้  ซึง่อยู่ในช่วงยงั
ไมถ่งึก าหนดเวลาช าระเงนิ 
  สนิคา้คงเหลอื  ลดลง 107.64 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วนัสิ้นปี 2562 สนิค้าระหว่าง
ทางมจี านวน 93.88 ล้านบาท ลดลง 116.34 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2561 ซึ่งมจี านวน 210.22 
ลา้นบาท 
             เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และในบรษิทัร่วม   มจี านวนเงนิเพิม่ขึน้ 32.27 ลา้นบาท 
และ 29.33 ลา้นบาทตามล าดบั  เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าตามบญัชตีามวธิีส่วนไดเ้สยีในบรษิทั
รว่มคา้ และบรษิทัรว่มตามมาตรฐานการบญัชวีธิสี่วนไดเ้สยี  
            รายการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  เพิม่ขึน้ 318.62 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้น 
1.48% ขององค์ประกอบสนิทรพัย์ เนื่องจากระหว่างปี 2562  มกีารลงทุนเพิม่ในที่ดนิ ซึ่งตัง้อยู่ตดิกบั
ทีด่นิของบรษิทัฯ ทีจ่งัหวดัชลบุร ี เพื่อรวมเป็นทีด่นิผนืใหญ่ตดิทางหลวง 

    รายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง  247.34 ลา้นบาท เมือ่พจิารณาถงึรายการ
ทีล่งทุนเพิม่ในสนิทรพัยถ์าวรเพื่อการด าเนินงาน รวม 736 ล้านบาท ที่มนีัยส าคญั คอื ธุรกจิโรงไฟฟ้า  
247 ลา้นบาท  ธุรกจิโรงแรม 185 ลา้นบาท ธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ 198 ลา้นบาท  ตามแผนงาน
ปรบัเปลี่ยนทรพัย์สนิถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน กบัรายการที่จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย และตดัค่าเสื่อม
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ราคาแลว้รวม 773 ลา้นบาท จะเหน็ว่าใกลเ้คยีงกนั จงึแทบไมม่ผีลต่าง  แต่เนื่องจากปี 2562 ค่าเงนิบาท
แขง็ขึน้  อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชใ้นการแปลงค่างบการเงนิจากงบการเงนิของบรษิทัย่อยทีเ่ป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงนิบาทนัน้ มลูค่าเงนิบาทลดลง ท าใหม้ผีลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิรายการทีด่นิ 
อาคาร และอุปกรณ์ ปี 2562 ลดลง 234.2 ลา้นบาท 
            สนิทรพัยอ์ื่นนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่นียัส าคญั 
               อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   อยู่ที่  4.35% ลดลง 1.41% จากปีที่แล้ว    
เนื่องจาก  ก าไรสุทธติามงบการเงนิรวมในสกุลเงนิบาท ลดลงจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั   
และค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้มาก 
                   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร อยูท่ี ่21.56% ลดลง 4.36% เมื่อเทยีบกบัปีที่
แลว้ เนื่องจากก าไรสุทธลิดลงตามเหตุผลทีก่ล่าวในหวัขอ้  ความสามารถในการท าก าไร 
 

                14.3.2  คุณภาพของสนิทรพัย ์ 
                    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลอืของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มจี านวนเงนิ
รวม 1,707.87 ล้านบาท คดิเป็น 6.78% ของสนิทรพัยร์วม ลดลง 231.10 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีที่
แล้ว ซึ่งมจี านวน 1,938.97 ล้านบาท  ส่วนประกอบของรายการนี้แบ่งเป็น ลูกหนี้การค้า-กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 19.13 ล้านบาท ซึ่งไม่มปัีญหาในการได้รบัช าระเงนิ และ ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนัสุทธ ิ1,487.75 ลา้นบาท  นอกจากนี้ เป็นลกูหนี้อื่น 220.12 ลา้นบาท   
                         ในส่วนของลกูหนี้การคา้-กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  
มจี านวน 1,480.92 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้คงค้างที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ และค้างช าระไม่เกิน 3 
เดอืน คดิเป็น 94.59% ของลกูหนี้การคา้-กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั มลีูกหนี้ทีค่า้งช าระมากกว่า 12 เดอืน 
จ านวน 19.07 ลา้นบาท ในจ านวนน้ี บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไวแ้ลว้ 12.30 ลา้นบาท ท า
ให้คงเหลือยอดลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 1,468.62 ล้านบาท ซึ่งต ่ ากว่าปี 2561  
จ านวน 121.90 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถรบัช าระเงนิจากลกูหนี้ได ้
            อตัราส่วน  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย ของรอบปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 55 วนั ซึ่ง
เท่ากบัปี 2561 ซึง่อยูใ่นช่วงเครดติเทอมทีใ่หส้นิเชื่อกบัลกูคา้    
                    ในส่วนของลกูหนี้อื่น  มจี านวนรวม 220.12 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเกีย่วกบั 
เรือ่งภาษ ีเช่น ภาษซีือ้รอรบัคนืจากกรมสรรพากร ภาษอีากรขาเขา้รอเรยีกคนื ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ่าย
ล่วงหน้า  เป็นตน้  และประเภทอื่นๆ อกีรอ้ยละ 35.07 ของลูกหนี้อื่น บรษิทัฯ คาดว่าจ านวนลูกหนี้อื่นนี้ 
สามารถรบัช าระคนืได ้ 
                    การประเมนิคุณภาพของลูกหนี้ข้างต้น รายการลูกหนี้ การค้าค้างช าระเกิน 1 ปี ที่มี
จ านวน 19.07 ลา้นบาท  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1.12 ของลูกหนี้ทัง้สิน้ ในจ านวนนี้บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค่าเผื่อ
หนี้สงสยัจะสูญไว้แล้วจ านวน 12.30 ล้านบาท  ส่วนที่เหลอื คาดว่าจะสามารถรบัช าระคนืได้ครบถ้วน 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเชื่อว่า  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญดงักล่าว มจี านวนเหมาะสมและเพียงพอใน
สถานการณ์ปัจจบุนั จงึจดัว่าจ านวนเงนิลกูหนี้สุทธติามงบการเงนิรวมเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีุณภาพ  
                 



99 
 

 สินค้าคงเหลือ      
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือตามราคาทุน 
1,114.23 ลา้นบาท บรษิทัย่อยมกีารปรบัลดราคาทุนของสนิค้าคงเหลอืใหเ้ป็นมลูค่าสุทธทิี่ควรจะไดร้บั
เพิม่ขึน้ 44 ลา้นบาท โดยบนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมกีารกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสนิคา้
คงเหลอืเป็นจ านวน 28 ล้านบาท   โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืที่รบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ระหว่างปี 2562 จ านวนมูลค่าสนิคา้คงเหลอื-สุทธ ิ1,018.07 ล้านบาท  คดิเป็น 4.04%  ของสนิทรพัย์
รวม   มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2562 ลดลง 107.65 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561  
เนื่องจาก ณ วนัสิน้ปี 2562 สนิค้าระหว่างทางมจี านวนลดลง 116.34 ลา้นบาท  ในส่วนของระบบการ
ควบคุมภายในเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัระบบการตรวจนับสนิคา้คงเหลอือย่าง
สม ่าเสมอ  รวมทัง้มกีารวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื  เพื่อการบรหิารจดัการ  และเปรยีบเทยีบราคา
ตลาดของสนิค้าคงเหลอืกบัมูลค่าทางบญัชี หรอื ประโยชน์การใช้งานของอะไหล่และวสัดุโรงงาน ใน
กรณีถ้าราคาตลาดต ่ากว่ามลูค่าทางบญัชี  หรอืมลูค่าของวสัดุอะไหล่ที่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกจิต ่า
กว่ามูลค่าทางบญัชี บรษิัทฯ จะบนัทกึรายการปรบัลดส่วนต่างไว้ในบญัชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สนิคา้คงเหลอื  ในรอบปี 2562 รายการปรบัลดดงักล่าวเพิม่ขึน้ 16.37 ลา้นบาท เพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชี
ใกล้เคยีงกบัมลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประเมนิว่า จ านวนมลูค่า  ค่าเผื่อการ
ลดลงของสนิค้าคงเหลอืที่ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  หวัขอ้ที่ 10 จ านวน 96.15 ล้าน
บาท มคีวามเหมาะสม มจี านวนไมม่าก หรอืน้อยเกนิไป 
 

                รายการเงินลงทนุ    
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมเีงนิลงทุนสุทธทิัง้สิ้น 8,031.62 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน 31.87% ของสนิทรพัยร์วม มจี านวนลดลงสุทธ ิ25.33 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ
กบัสิน้ปี 2561 โดยมวีธิกีารค านวณตามวธิสี่วนไดเ้สยี   สาเหตุของการเปลีย่นแปลง  เนื่องจากในรอบปี 
2562   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มคา้ มจี านวนเพิม่ขึน้สุทธ ิ32.27 ลา้นบาท  เกอืบทัง้หมดมาจากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมคา้ทีป่ระเทศจนี โรงไฟฟ้า Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration  Co., 
Ltd.  บรษิทัฯ มสี่วนไดเ้สยีเพิ่มขึน้ 32.11 ล้านบาท  ในส่วนของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม มกีารซื้อเงนิ
ลงทุนเพิม่ทีม่สีาระส าคญัคอื ซื้อเงนิลงทุนเพิม่และช าระเงนิเพิม่ทุนในบรษิทั นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) รวม 167.5 ลา้นบาท   และซือ้เงนิลงทุนเพิม่ในบรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จ ากดั  23.80 ลา้น
บาท  รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มเพิม่ขึน้ตามราคาทุน 191.30 ลา้นบาท  แต่ตามมาตรฐานการบญัชตี้อง
รบัรู้ในวิธีส่วนได้เสีย  ซึ่งท าให้มูลค่าเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมมทีัง้เพิ่มขึ้นและลดลง  โดยรวมแล้วมี
มลูค่าเพิม่ขึน้สุทธ ิ29.33 ลา้นบาท                  

 นอกจากนี้  รายการเงินลงทุนระยาวอื่น มีจ านวนลดลงสุทธิ 86.85 ล้านบาท การ
เปลี่ยนแปลงเกิดจากปัจจยั 2 ประการ ประการแรก บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกีารซื้อเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดในรอบปี 2562 รวมราคาทุนเพิม่ขึน้ 112.66 ล้านบาท  ซึง่ลงทุน
ในหลักทรพัย์ที่มีปัจจยัพื้นฐานดี  เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนจากตราสารหนี้    
ประการที่สอง  ตามมาตรฐานการบญัช ีต้องมกีารปรบัมลูค่าเงนิลงทุนดงักล่าวใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ณ 
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วนัสิน้ปี  ช่วงปลายปี 2562 สถานการณ์เปลีย่นแปลง ราคาตลาดในตลาดรองลดต ่าลงมาก เกดิผลการ
ปรบัปรงุลดส่วนเกนิทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน จากเดมิมสี่วนเกนิทุน 905.51 ลา้นบาท แต่ลดเหลอื
ส่วนเกนิทุน 706.03 ลา้นบาท ลดลง 199.47 ลา้นบาท  เมื่อหกักลบสาเหตุทัง้ 2 ประการแลว้ เงนิลงทุน
ระยะยาวอื่นจงึมมีูลค่ายุติธรรมลดลง 86.85 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิข้อ 14.1 และข้อ 15  ทัง้นี้ มูลค่าสุทธขิองเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมค้า บรษิัทร่วม    
และเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ไดแ้สดงไวต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ไดส้ะทอ้นถงึ  ผลประโยชน์ใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุน  รายละเอยีดอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  เช่น  ชื่อเงนิลงทุน  ลกัษณะธุรกจิ   
สดัส่วนการลงทุน  ราคาทุน มูลค่าตามวธิสี่วนได้เสยี ปรากฏขอ้มูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
หวัขอ้ที ่13 ถงึ 15  

 

                 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 
                  ณ สิ้นปี 2562  มจี านวน 2,390.72 ล้านบาท คดิเป็น 9.49% ของสนิทรพัย์รวม ส่วน
ใหญ่เป็นประเภทที่ดนิ และส่วนปรบัปรุงที่ดนิรอการพฒันา จ านวนเงนิสุทธ ิ2,029.60 ล้านบาท และ 
อาคารโรงงาน อาคารส านกังานใหเ้ช่า มลูค่าสุทธ ิ292.23 ลา้นบาท  มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนนี้  มกีารประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอิสระที่ได้ร ับการรบัรองจากหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวขอ้ง  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มมีลูค่า 4,010.83 ลา้นบาท และ 1,393.63 ล้านบาทตามล าดบั  
จงึจดัไดว้่าเป็นทรพัยส์นิทีม่คีุณภาพ 
                 

 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  
                  ณ สิ้นปี  2562 มจี านวน 6,531.73 ลา้นบาท  หรอืคดิเป็น 25.92% ของสนิทรพัยร์วม   
ทัง้จ านวนเป็นทรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ประกอบดว้ย ทีด่นิ ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อาคารและ
ส่วนปรบัปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค  เครื่องจกัรและอุปกรณ์ โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า และ
อื่นๆ  รวม 15,293.72 ล้านบาท หกัค่าเสื่อมราคาสะสม 8,755.34 ล้านบาท หกัค่าเผื่อการด้อยค่า
ทรพัยส์นิ 6.64 ล้านบาท เหลอืมูลค่าสุทธิทางบญัช ี6,531.73 ล้านบาท นอกจากนี้   มสีนิทรพัย์ถาวร
จ านวนหนึ่งซึง่ตดัค่าเสื่อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่  ณ สิน้ปี 2562 มจี านวนประมาณ 5,427 ลา้น
บาท ดงัที่กล่าวขา้งต้นทัง้หมดยงัเป็นสนิทรพัย์ที่สามารถใช้งานให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจกบับรษิทัฯ   
และบรษิทัยอ่ยไดอ้ยูใ่นปัจจบุนั  รายละเอยีดแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ 17  
       

                 ส่วนประกอบของสินทรพัยอ่ื์น               
(1) ค่าความนิยม  มจี านวน 521.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.07 ของ

สนิทรพัย์รวม  ซึ่งบรษิัทย่อยได้มาพร้อมกบัการซื้อธุรกิจโรงแรมที่หวัหนิเมื่อปี 2557  ประกอบด้วย
โอกาสทางธุรกจิของการด าเนินกจิการโรงแรมไดท้นัทตีัง้แต่วนัซือ้ธุรกจิ  บรษิทัฯ มกีารทบทวนประเมนิ
มูลค่าของค่าความนิยมทุกปีตามมาตรฐานการบัญชี  โดยพิจารณาว่ามูลค่าดังกล่าวยงัมอียู่อย่าง
สมเหตุสมผล  ถ้าหากมขี้อบ่งชี้ว่าจะเกิดการด้อยค่า บรษิัทฯ ก็จะบนัทกึการด้อยค่าเพื่อลดมูลค่าลง      
ปี 2562  พจิารณาแลว้มลูค่าดงักล่าวไมเ่กดิการดอ้ยค่า 
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 (2) สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  จ านวนเงนิ ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 186.45 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย รายละเอยีดทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  หวัขอ้ 19 ส่วนใหญ่เป็นสทิธกิารเช่า
ทีด่นิ-สุทธจิากค่าตดัจ าหน่ายสะสม  เป็นจ านวนเงนิ 56.51 ลา้นบาท  ซึง่เป็นสนิทรพัยข์องบรษิทัย่อยใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่ใช้เป็นที่ดินส าหรบัการด าเนินธุรกิจ โดยต้องใช้วิธีเช่าที่ดนิจาก
ภาครฐั  ตามหลกักฎหมายปกตทิัว่ไปของประเทศดงักล่าว นอกจากนี้ มรีายการภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ  ที่
จ่าย ซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการขอคนืจากกรมสรรพากร 40.41 ล้านบาท  และค่าใชจ้่ายรอตดัจ่าย ตาม
มาตรฐานการบญัช ี จ านวน 76.02 ลา้นบาท 

โดยสรปุ สนิทรพัยต่์างๆ ขา้งตน้ เป็นสนิทรพัยท์ีจ่ าเป็นต่อการใชใ้นการประกอบกจิการ
เพื่อก่อใหเ้กดิรายได ้จดัไดว้่าเป็นสนิทรพัยท์ีม่คีุณภาพด ี        

 

      14.4  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 
  14.4.1  แหลง่ทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน  
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมแีหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน 
โดยมเีงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ซึง่มสี่วนประกอบของการรบัช าระหนี้จากลูกหนี้และจ่ายช าระเงนิ
ให้เจา้หนี้และการซื้อสนิค้ารวมอยู่ด้วย สุทธไิด้มาจ านวน 1,703.93 ล้านบาท และน าไปจ่ายดอกเบี้ย 
29.38 ลา้นบาท จา่ยภาษเีงนิได ้293.24 ลา้นบาท   และไดร้บัคนืภาษเีงนิได ้33.75 ลา้นบาท  รวมแลว้
เป็นเงนิสดสุทธิได้จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,415.06 ล้านบาท นอกจากนี้  เป็นเงนิสดสุทธิใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุน 714.60 ลา้นบาท และ ใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,109.52 ลา้นบาท เมื่อหกัผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงนิลดลง 137.14 ลา้นบาทแลว้ ปี 2562 มกีระแสเงนิสดสุทธลิดลง 546.19 ลา้นบาท  
เมือ่รวมกบัเงนิสดยกมาต้นปี  3,246.23 ลา้นบาท เป็นเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืสิน้ปี 
2562 เท่ากบั 2,700.03 ลา้นบาท 
 เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงนิสดจากการด าเนินงานสุทธไิด้มาทัง้สิ้น 1,415.06 
ล้านบาท ในขณะที่ทางบัญชีมีก าไรจากการด าเนินงาน 848.88 ล้านบาท แสดงถึงก าไรจากการ
ด าเนินงานทางบญัชไีดก้ลบัมาในรปูของเงนิสดทัง้หมด  จงึเหน็ว่าบรษิทัฯ มสีภาพคล่องเกี่ยวกบัการใช้
จา่ยในกจิกรรมด าเนินงานอยา่งเพยีงพอ 
  ในส่วนของที่มาและใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั คอื    

1. รบัเงนิปันผลจากการลงทุน   683.87 ลา้นบาท 
2. รบัผลตอบแทนในรปูดอกเบีย้   50.59 ลา้นบาท 
3. รบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย   19.75 ลา้นบาท 
4. รบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์   5.95 ลา้นบาท  
5. จา่ยเงนิซือ้เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้   166.43  ลา้นบาท 
6. จา่ยเงนิซือ้เงนิลงทุนระยะยาวอื่น   131.78  ลา้นบาท 
7. จา่ยเงนิเพิม่ทุนในบรษิทัรว่ม   167.50 ลา้นบาท 
8. จา่ยเงนิซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  370.32 ลา้นบาท 
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9 .จ่ายเงนิเพื่อลงทุนเพิม่เกี่ยวกบั อาคาร โรงงาน เครื่องจกัร อุปกรณ์  เป็นส่วนของ
บรษิทัยอ่ยโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ  247 ลา้นบาท และส่วนของในประเทศ แบ่งเป็น ปรบัปรุงซ่อมแซม
ธุรกจิโรงแรมใหด้ขีึน้ 157 ลา้นบาท ลงทุนในเครื่องจกัรอุปกรณ์ ธุรกจิส่วนงานพลาสตกิ ยาง และโลหะ 
188 ลา้นบาท และอื่นๆ อกี  47 ลา้นบาท เพื่อปรบัระบบการผลติและด าเนินงานใหด้ขีึน้ 

รวมรายการที่มนีัยส าคญัขา้งต้นเป็นสาเหตุใหใ้ชเ้งนิไปในกจิกรรมลงทุนสุทธ ิ 714.60  
ลา้นบาท  
 ในส่วนของ กจิกรรมจดัหาเงนิ  รายการทีม่นีัยส าคญั คอื การจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุ้น 
767.14 ลา้นบาท  บรษิทัยอ่ยจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 165 ลา้นบาท  บรษิทัยอ่ยม ี
การรบัและจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสญัญา จ านวน  36.58 ล้านบาท และ 245.67 ล้านบาท
ตามล าดบั รายการอื่นๆ มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มนีัยส าคญั เป็นสาเหตุท าใหม้เีงนิสดสุทธใิช้ไปใน
กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,109.52 ลา้นบาท 
  ในภาพรวม สรุปการได้มาและใชไ้ปของเงนิทุน บรษิทัฯ มสีภาพคล่องทางการเงนิสูง 
มเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัใชใ้นกจิกรรมด าเนินงาน และมคีวามสามารถช าระหนี้เงนิกูต้ามก าหนดเวลาได ้
                 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 บรษิัทฯ  มโีครงสร้างเงนิทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
22,075.22 ล้านบาท และจากหนี้สนิรวม 3,132.15 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอื
หุน้เท่ากบั 0.14 ต่อ 1 เท่า ซึง่ต ่ากว่าปีทีแ่ล้วทีม่อีตัราส่วน 0.16 ต่อ 1 เท่า เหน็ว่า สดัส่วนของหนี้เมื่อ
เทยีบกบัทุนในส่วนของผูถ้อืหุน้ยงัมน้ีอยมาก เจา้หนี้มคีวามเสีย่งต ่าในการใหกู้ย้มืเงนิ 
 สรุปได้ว่า โครงสรา้งเงนิทุนส่วนมากมแีหล่งที่มาของเงนิทุนจากส่วนของผูถ้อืหุ้น โดย
ยงัสามารถใชเ้งนิจากแหล่งเงนิกูใ้นอนาคตไดอ้กีพอสมควร 
               ความสามารถในการช าระหน้ี  (Debt Service Coverage Ratio)  (DSCR) 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มสี่วนของหนี้ระยะสัน้ที่จะต้องช าระภายในระยะเวลา 1 ปี 
ประกอบด้วย เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  231.93 ล้านบาท ส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 428.62 ล้านบาท ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงินที่ถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี  36.96  ล้านบาท  บวกภาษีเงนิได้ค้างจ่าย  37.32 ล้านบาท และหนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
91.56 ล้านบาท  รวมหนี้ระยะสัน้ 826.39 ล้านบาท  มหีนี้ระยะยาว-สุทธจิากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 277.79 ล้านบาท มหีนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 60.28 ลา้นบาท  รวมหน้ีระยะยาว  338.07  ลา้นบาท มดีอกเบีย้จ่าย 29.38 ลา้นบาท  รวมภาระ
หนี้สนิระยะสัน้  บวก หนี้สนิระยะยาว บวกดอกเบี้ยจ่าย รวมเป็น 1,193.84 ล้านบาท บรษิัทฯ และ
บรษิทัยอ่ยมกี าไรจากการด าเนินงาน  848.88 ลา้นบาท  บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 820.60 
ล้านบาท คดิเป็นก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย  ภาษีเงนิได้และค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย คอื 1,669.48 
ล้านบาท จะเป็นสดัส่วน ความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) เท่ากบั 1,669.48 ล้านบาท หาร  
1,193.84 ลา้นบาท หรอื 1.40 เท่า แสดงถงึ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามสามารถในการช าระหนี้ทัง้
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หนี้ที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี และหนี้ระยะยาวทัง้หมดพรอ้มดอกเบี้ยจ่าย โดยไม่กระทบต่อสภาพ
คล่องในการด าเนินงาน 
                นอกจากแหล่งเงนิกู้ภายนอกตามขอ้มลูเจา้หนี้เงนิกู้ระยะสัน้และระยะยาวทีป่รากฏตาม
งบแสดงฐานะการเงนิแล้ว  บรษิัทฯ ยงัมแีหล่งเงนิทุนนอกงบดุลอกี ซึ่งเป็นวงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบัจาก
สถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดใ้ชอ้กีประมาณ 900 ลา้นบาท 
 ในระหว่างงวด บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงนิทุน ไม่มกีารเพิม่ทุน หรอื 
ลดทุน บรษิทัยอ่ยมกีารใชแ้หล่งเงนิทุนจากเจา้หนี้เพิม่ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ หวัขอ้ 20 และ 22 
 

                 องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามงบการเงนิรวม มจี านวน 
20,298.63 ลา้นบาท ลดลง 180.10 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2561 ซึง่มจี านวน 20,478.73 ลา้นบาท   
สาเหตุของการเปลีย่นแปลงเกดิจาก 

(1) ส่วนที่เกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน ปี 2562 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึ้น 1,111.99 
ลา้นบาท  และในระหว่างปีมกีารจ่ายเงนิปันผล  ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ใหจ้ดัสรรเงนิก าไรสะสม
เป็นปันผลจา่ย  จ านวน 600 ลา้นบาท  จงึท าใหส้่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 1,111.99 ลา้นบาท  และลดลง  
600 ลา้นบาทตามล าดบั  
  (2) ส่วนทีไ่ม่เกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน  ซึ่งต้องรบัรูก้ าไร  (ขาดทุน)  ในส่วนของผูถ้อื
หุน้ตามมาตรฐานการบญัชลีดลง 692.09 ลา้นบาท  ซึง่ประกอบดว้ย 

         (2.1) ผลต่างขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัเกีย่วกบั   
การค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในปี 2562 เนื่องจากสมมตฐิานอตัราคดิลด คอื อตัรา
ดอกเบี้ยลดลง  ตามสถานการณ์ปลายปี 2562 จงึต้องปรบัปรุงรบัรูส้่วนต่างเป็นผลขาดทุนในส่วนของ          
ผูถ้อืหุน้ 3.9 ลา้นบาท  

(2.2) รายการผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ  สิ้นปี 
2562  อตัราแลกเปลีย่นทีใ่ช้แปลงค่างบการเงนิสกุลเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิบาท   มคีวามแตกต่าง
กนัมากกบัสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นผลกระทบจากค่าเงนิบาทแขง็ขึ้นมาก ท าให้ผลต่างนี้ปรบัเข้าส่วนของ             
ผูถ้อืหุน้  ตดิลบ 379.02 ลา้นบาท   

(2.3) รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานการบญัช ีเกี่ยวกบั การปรบัมูลค่าเงนิลงทุน
ของหลกัทรพัยเ์ผื่อขายใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ณ วนัสิน้ปี 2562 ราคาตลาดของหลกัทรพัยล์ดลงมากตาม
สภาวะตลาดหุน้ ท าใหเ้กดิมลูค่าลดลงส าหรบัส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อ
ขาย  เป็นจ านวนลดลง 159.41 ลา้นบาท   

(2.4) รายการส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นจากการร่วมค้าและบรษิทัร่วม   
รบัรูผ้ลต่างอตัราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเนื่องจากค่าเงนิบาทแขง็  ท าให้มูลค่าลดลง 202.21 ล้าน
บาท  
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(2.5)  รายการหุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยบรษิทัย่อย ปกตติามมาตรฐานการบญัชใีน
งบการเงนิรวม จะค านวณหกัจากส่วนของผู้ถอืหุ้น แต่ในปี 2562 จ านวนหุ้นส่วนนี้มจี านวนลดลง จงึ
ปรบับวกมลูค่าส่วนน้ี  จ านวน 32.40 ลา้นบาท  

(2.6) ตามมาตรฐานการบญัช ีเงนิปันผลของบรษิทัใหญ่ทีจ่่ายใหผู้ร้บัซึง่เป็นบรษิทั
ย่อยจะไม่นับเป็นการจ่ายเงนิปันผลในงบการเงนิรวม  จงึต้องปรบัปรุงบวกกลบัมาในส่วนของผูถ้อืหุ้น 
จ านวน 20.05 ล้านบาท รวมปัจจยัขา้งต้น ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงสุทธ ิ180.01 ล้านบาทจากปี 
2561 มลูค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สิน้ปี 2562  เท่ากบั  20,298.63 ลา้นบาท แสดงถงึโครงสรา้ง
เงนิทุนจากส่วนของผูถ้อืหุน้มคีวามเพยีงพอ 

 

                14.4.2  รายจา่ยลงทุน (Capital Expenditure)  
   ในปี 2562  บรษิทัฯ มรีายจ่ายลงทุนทีม่นีัยส าคญั คอื 

(1) ธุรกจิพลงังาน โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมที่ประเทศสาธารณรฐั-
ประชาชนจนี  ยงัคงมรีายจ่ายลงทุนต่อเนื่องตามแผนงาน เกี่ยวกบั อาคารโรงงาน เครื่องจกัร อุปกรณ์ 
ระบบรกัษาสิง่แวดลอ้ม ให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทุน ลดมลภาวะ
รกัษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รบัรางวลัองค์กรดีเด่นจากภาครฐัต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ปี 2562 มี
รายจา่ยลงทุนประมาณ  247 ลา้นบาท   

(2) ธุรกจิโรงแรม มชีื่อทางการค้า คอื โรงแรมฮลิตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด์ สปา  ซึ่ง
บรษิทัฯ ซือ้ธุรกจิตัง้แต่ปี 2557 มรีายจา่ยลงทุน เพื่อปรบัปรุง  อาคารสถานที ่หอ้งพกั  หอ้งรบัรองลูกคา้  
บางส่วนในปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 157 ลา้นบาท  เพื่อรกัษาระดบัคุณภาพใหด้ ี   

(3) ธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ  มรีายจ่ายลงทุนรวม 188 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิม่
อุปกรณ์แม่พมิพ์   เครื่องจกัรอุปกรณ์ของธุรกจิผลติสนิค้าประเภทยางใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  และ
อาคารโรงงาน เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  เกีย่วกบัการผลติสนิคา้กระตกิน ้าสุญญากาศ  รุ่นใหม่ใหต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้   

(4) ธุรกจิอื่นๆ และธุรกจิการคา้คอมพวิเตอร ์มรีายจ่ายลงทุน เช่น อุปกรณ์ Hardware 
และ Software  เพื่อสนบัสนุนธุรกรรมการขายและบรกิาร รวมทัง้ บรษิทัทีใ่หบ้รกิารเกี่ยวกบัหอพกัมกีาร
ลงทุนปรบัปรงุอาคารและอุปกรณ์  มรีายจา่ยลงทุน ปี 2562 รวมจ านวนเงนิ 52 ลา้นบาท 

ที่มาของแหล่งเงนิทุน ข้อ (1) ได้จากการน าเงนิปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นมาลงทุนต่อ     
ส่วนข้อ (2) ถึง ข้อ (4) แหล่งเงนิทุนมาจากเงนิทุนหมุนเวยีนของแต่ละบรษิัทย่อย  และใช้เงนิกู้จาก
ธนาคารภายในประเทศ ซึ่งในส่วนของเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ บรษิัทฯ มคีวามมัน่ใจว่าสามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงในสญัญากูย้มืเงนิไดทุ้กประการ  

 

 14.4.3  ความเพยีงพอของสภาพคลอ่ง 
 ตามขอ้มลูทีแ่สดงไวข้า้งตน้ เรือ่ง ความสามารถในการช าระหนี้ และเรื่องแหล่งทีม่าและ
ใช้ไปของเงนิทุน  และก าไรจากการด าเนินงานได้รบักลบัมาในรูปของเงนิสดทัง้หมดทัง้ อตัราส่วน 
DSCR เท่ากบั 1.40 เท่า แสดงถงึ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีภาพคล่องเพยีงพอทีส่ามารถช าระหนี้ทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ไดท้ัง้หมด   
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ในส่วนของเรือ่งความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้  เท่ากบั 0.14 ต่อ 1 เท่า  บรษิทัฯ มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากส่วนของเจา้หนี้  (เงนิกู้ยมื)  ยงัมี
สดัส่วนน้อย นอกจากนี้ ยงัมวีงเงนิกู้ยมืที่ยงัไม่ได้ใช้ตามข้อมูลข้อ 14.4.4  อีกส่วนหนึ่ง โดยสรุป   
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีภาพคล่องเพยีงพอ       
 

                 อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน มีดงัน้ี 
- อตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน   (Current Ratio)    

เท่ากบั 3.15 ต่อ 1 เท่า  และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (Quick Ratio)  เท่ากบั 2.71 ต่อ 1 เท่า      
แสดงถึง  ความสามารถในการเปลี่ยนสนิทรพัยส์ภาพคล่องเป็นเงนิสด  เพื่อที่จะสามารถช าระหนี้สนิ
หมุนเวยีนทัง้หมดได้ทนัท ี แล้วยงัเหลอืสภาพคล่องส่วนเกิน    แสดงถงึ   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมี
สภาพคล่องทางการเงนิอยา่งเพยีงพอ 

- เรื่อง ลกูหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้      
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมรีะยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 55 วนั เท่ากบัปีที่แล้ว ซึ่ง

สามารถเก็บเงนิจากลูกหนี้การค้าได้ภายในระยะเวลาที่ให้เครดติเทอมกบัลูกค้า ในส่วนของระยะเวลา
การช าระหนี้ให้เจา้หนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 42 วนั  ซึง่มากกว่าปีที่แล้ว (อยู่ที่ 39 วนั) โดยอยู่ในช่วงระยะเวลาที่
ได้รบัเครดติจากเจา้หนี้  ส่วนเรื่องวงจรเงนิสดตัง้แต่จ่ายค่าซื้อวตัถุดบิ  รวมกบัเวลาที่ขายสนิค้าจนถงึ
วนัที่ไดร้บัช าระเงนิค่าขายสนิค้าจากลูกคา้  คดิเป็นเวลา 24 วนั ซึ่งเท่ากบัปีที่แลว้ เสมอืนหนึ่งบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยมวีงจรเงนิสด ประมาณ 15 รอบ ใน 1 ปี 
  -    อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ อยู่ที ่58 เท่า แสดงถงึ บรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อยมกีระแสเงนิสดหมุนเวยีนอย่างเพียงพอในการช าระดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ เงนิกู้ได้อย่าง
ครบถว้น 
 

                 14.4.4  ความสามารถในการจดัหาแหลง่เงนิทุนเพิม่เตมิ     
              ในกรณถีา้บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหาแหล่งเงนิทุนจากการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิ  บรษิทัฯ 
มคีวามสามารถด าเนินการได ้ โดยบรษิทัฯ มแีหล่งเงนิทุนจากวงเงนิกู้ของสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิ  ซึ่ง
เป็น วงเงนิกู้ระยะสัน้ที่ยงัสามารถใช้ได้อีกประมาณ 900 ล้านบาท ในจ านวนนี้ประกอบด้วยวงเงนิกู้
ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะเวลาไม่เกิน 3 เดอืน และประเภทเมื่อทวงถาม นอกจากนี้  สามารถตดิต่อ
สถาบนัการเงนิเพื่อกู้เงนิประเภทเงนิกู้โครงการไดอ้กี  ซึง่จดัเป็นประเภทเงนิกู้ยมืระยะปานกลาง  และ
ระยะยาวในอนาคต 
 

                 14.4.5  ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อ Credit Rating 
 บรษิทัฯ มแีหล่งที่มาของเงนิทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นประเภทหุ้นสามญัเท่านัน้  ไม่มี
การออกตราสารหนี้แต่อย่างใด   จงึไม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating)   จากบรษิทัจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือ เนื่องจากที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไม่ต้องใช้ข้อมูลนี้   ดงันัน้  จงึไม่ต้องพจิารณาถึง
ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืแต่อยา่งใด 
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 14.4.6  ความสามารถในการช าระหน้ีและการปฏิบตัิตามเงื่อนไขการกู้ยมื 
(Covenant)  
   บรษิัทย่อย มกีารกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ ประเภท  เงนิกู้ยมืระยะยาว จ านวน 
706.41 ลา้นบาท  ซึง่มกี าหนดระยะเวลาการช าระคนืทุก 6 เดอืน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 ถงึ  ปี 2565  โดย
มสี่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  เป็นจ านวนเงนิ 428.62 ล้านบาท ทัง้นี้  ภายใต้สญัญาเงนิกู ้ 
บรษิัทย่อยต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขทางการเงนิบางประการที่ระบุในสญัญา เช่น การด ารงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  ข้อจ ากัดในการจ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทย่อย เป็นต้น  เมื่อพิจารณาถึง การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยมืเงินดังกล่าว             
เหน็ว่า บรษิทัยอ่ยทีกู่ย้มืเงนิสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืดงักล่าวไดทุ้กประการ 
                   ในส่วนของ ความสามารถในการช าระหนี้  อ้างองิขอ้มูลขอ้ 14.4.1 ข้างต้น หวัข้อ  
ความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ซึ่งแสดงรายละเอยีดการค านวณ มอีตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหนี้  ทัง้หนี้ระยะสัน้ (หนี้ทีจ่ะถงึก าหนดภายใน 1 ปี)  และหนี้ระยะยาว  และดอกเบีย้จ่าย อยู่ที ่
1.40 เท่า แสดงถึง บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคีวามสามารถ (มสีภาพคล่องเพยีงพอ) ในการช าระหนี้
ทัง้หมดได้ ทัง้นี้  ไม่มปัีจจยัที่คาดว่าจะท าให้ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขการกู้ยมืเงนิได ้รวมทัง้ไม่มี
ผลกระทบต่อการจา่ยเงนิปันผลแต่อยา่งใด  
       
       14.5  ภาระผกูพนัด้านหน้ีสิน (Contractual Obligations) และ การบริหาร
จดัการภาระนอกงบดลุ (Off – Balance Sheet Arrangements)      
  ภาระผูกพนัด้านหนี้สนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวยีน ซึ่งมภีาระที่
จะต้องช าระภายใน 1 ปี  เช่น เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย เป็นต้น หนี้สินส่วนนี้มทีรพัย์สิน
หมุนเวยีน  หรอื  เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการน ามาช าระ ซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิของการด าเนินงาน
ทัว่ไป อกีส่วนหน่ึงเป็นหนี้สนิไมห่มนุเวยีน ณ 31 ธนัวาคม 2562  มจี านวนรวมทัง้สิน้ 818.37 ลา้นบาท  
โดยหนี้สนิแต่ละประเภทมรีะยะเวลาที่จะต้องจ่ายช าระเงนิแตกต่างกนั เช่น เงนิกู้ยมืระยะยาว มภีาระ
ผูกพนัที่จะต้องช าระตามแต่ละช่วงเวลาที่ระบุไว้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงนิกู้  ส่วนหนี้สนิตามสญัญา
เช่าการเงนิ  มีภาระผูกพนัต้องจ่ายช าระตามจ านวนงวดที่ระบุไว้ในสญัญา ส าหรบัรายการส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน มภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายใหพ้นักงานเมื่อลาออก หรอื เกษยีณอายุ  
ตามระเบยีบข้อบงัคบัและตามกฎหมาย เป็นต้น ในกรณีของภาระผูกพนัที่จะต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อ
ลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุ  (หรอื ภาระผูกพนั-เงนิช่วยเหลอืลาออก  โดยแยกรายการกบัภาระ
ผูกพนั-เงนิเกษียณ ซึ่งมขีอ้ก าหนดต้องปฏบิตัติามกฎหมาย) นัน้  บรษิทัฯ บรหิารจดัการภาระผูกพนั
ส่วนนี้ โดยบรษิัทฯ จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพทุกงวดที่มกีารจ่ายเงนิเดือน   ดงันัน้ 
พนักงานจะได้รบัเงนิส่วนนี้จากกองทุนส ารองเลี้ยงชพีเมื่อลาออก  อีกส่วนหนึ่งเป็นภาระผูกพนั-เงนิ
เกษียณ   บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึภาระผูกพนัส่วนนี้ไว้ในบญัชีเป็นเงนิส ารองดา้นหนี้สนิไม่หมุนเวยีน  และ
บรษิทัฯ จะจา่ยเงนิน้ีใหพ้นกังานตามหลกัเกณฑท์างกฎหมาย  เมือ่พนกังานเกษยีณอาย ุ
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          ในส่วนของภาระผกูพนัหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึ้นนอกงบดุล แบ่งเป็นประเภทต่างๆ โดยอา้งองิขอ้มลูที่
เปิดเผยไวต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงนิดงันี้      
   

ประเภทภาระผกูพนั รายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน จ านวนเงิน 
และระยะเวลาการช าระเงิน ปรากฏตามหวัข้อต่างๆ 

ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสนิระยะยาว หวัขอ้ 22        เรือ่ง   เงนิกูย้มืระยะยาว 
 หวัขอ้ 23        เรือ่ง   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน  
ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสนิภาษเีงนิได้ หวัขอ้ 27        เรือ่ง   ภาษเีงนิได ้(วรรคสุดทา้ย) เรือ่ง หนี้สนิ  

                                ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาระผกูพนัดา้นรายจา่ยฝ่ายทุน หวัขอ้ 32.1    เรือ่ง    ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทุน  
ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน 

หวัขอ้ 32.2    เรือ่ง    ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 

ภาระผกูพนัตามสญัญาด าเนินงาน หวัขอ้ 32.4    เรือ่ง    ภาระผกูพนัตามสญัญาการซือ้วตัถุดบิ                     
                               ล่วงหน้า 

ภาระผกูพนัดา้นการค ้าประกนั หวัขอ้ 32.5    เรือ่ง    การค ้าประกนั 
ภาระผกูพนัดา้นอนุพนัธท์าง
การเงนิ 

หวัขอ้ 34.1    เรือ่ง    เครือ่งมอืทางการเงนิ  วรรคสุดทา้ย  
                               ยอดคงเหลอืของสญัญาซือ้ขายเงนิตรา 
                               ต่างประเทศล่วงหน้า                   

  
        ทัง้นี้  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สามารถบรหิารจดัการเรือ่งต่าง ๆ ขา้งตน้ได ้โดยคาดว่าจะไมม่ี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
 

       14.6  ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงิน  หรือ  การด าเนินงานใน
อนาคต  (Forward Looking) 
          การด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย มหีลายประเภทธุรกิจ เช่น สิง่ทอ พลาสติก ยาง  
โลหะ คอมพวิเตอร ์พลงังาน โรงแรม การลงทุนและอื่นๆ ซึง่มทีัง้ในประเทศ  และต่างประเทศ  ซึง่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่มกีารเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ที่จะมผีลต่อฐานะ
การเงนิ หรอื การด าเนินงานในอนาคตต่อกลุ่มของบรษิทัฯ ซึง่มทีัง้บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วมคา้ และบรษิทั
รว่มทีม่นียัส าคญั ไดแ้ก่ 
 

               14.6.1 เหตุการณ์ที่ส าคัญมากที่มีผลกระทบต่อทัว่โลก คือ  การระบาดของโรค 
COVID 19 (ไวรสัสายพนัธุใ์หม)่ ไปยงัหลายประเทศทัว่โลก เศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง
จากเหตุการณ์นี้ โดยก าลงัซื้อของผู้บรโิภคลดต ่าลง ส่วนทางด้านอุปทานได้รบัผลกระเทอืนเป็นลูกโซ่ 
ทัง้ภาค Real Sector และตลาดหลกัทรพัยฯ์  ส่งผลใหเ้งนิหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิต ่า ผลทีสุ่ดท าให้
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ยอดขายและบรกิารของกลุ่มบรษิทัฯ ลดลงตามไปด้วย  จงึคาดว่าจะกระทบต่อผลการด าเนินงานในปี
2563 อาจท าใหก้ าไรจากการด าเนินงานลดลง 
 ผลกระทบจากเรือ่งนี้ส าหรบัธุรกจิทีต่่างประเทศ คอื เป็นทีท่ราบโดยทัว่ไปถงึเหตุการณ์
เดอืนมกราคม 2563 ในประเทศจนี ที่เป็นสถานทีเ่ริม่ต้นของโรคระบาด และมกีารแพร่กระจายเรว็และ
อนัตรายรา้ยแรง  จนรฐับาลมคี าสัง่ใหป้ระชาชนระงบัการเดนิทาง และหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาเกอืบหนึ่งเดอืน  บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมคา้ของบรษิทัฯ ซึง่ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าจงึปิดการ
ด าเนินงานตามนัน้  ส่งผลให้ช่วงที่ปิดด าเนินการไม่มรีายได้  แต่มตี้นทุนคงที่  และหลงัจากนัน้ ธุรกจิ
ทยอยเริม่ใช้บรกิารแต่ไม่เตม็ทีเ่ท่ากบัก่อนเกดิสถานการณ์  ซึง่กระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ
บรษิทัดงักล่าว จงึเหน็ว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อเงนิปันผลทีจ่ะไดร้บัจากหน่วยธุรกจิดงักล่าว 
                 ระดบัความรนุแรงและระยะเวลาทีก่ลุ่มบรษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบทัง้ในและต่างประเทศ  
ขึ้นอยู่กับการบริหารจดัการตัง้แต่ระดบันโยบายและมาตรการของภาครัฐ จนถึงระดบัองค์กร และ
จติส านึก  ความร่วมมอืของประชาชนในขณะนี้ จงึประมาณการยากถงึปรมิาณและมลูค่าของผลกระทบ
รวมทีจ่ะเกดิขึน้  
 

14.6.2  ผลการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย  ถ้าอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้  (ด้าน
หนี้สนิ)  ก าลงัอยูใ่นช่วงขาขึน้ จะกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทัในกลุ่มทีม่แีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากเจา้หนี้  
ผลการด าเนินจะลดลง     

 

14.6.3  ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น                    
                    บรษิทัในกลุ่มมธีุรกรรมการส่งออกสนิค้าไปขายต่างประเทศ  และใช้วตัถุดบิส่วนใหญ่
จากในประเทศ  ถา้อตัราแลกเปลีย่นผนัผวน หรอื  เงนิบาทแขง็ค่า  จะส่งผลกระทบใหเ้งนิสกุลบาททีจ่ะ
ไดร้บัจากการช าระเงนิค่าสนิคา้ของลกูคา้ลดน้อยลง     
 

                14.6.4  สภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงจากตลาดต่างประเทศ 
                   บางอุตสาหกรรมที่มกีารผลติสนิค้าภายในประเทศ  อาจมตี้นทุนสูงกว่าสนิค้าประเภท
เดยีวกนัทีผ่ลติในบางประเทศทีม่คี่าแรงงานถูกกว่าประเทศไทย เช่น ธุรกจิสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่มประเภท
ต่างๆ ลูกคา้ต่างประเทศเปลีย่นไปตดิต่อกบัคู่คา้ในประเทศอื่นทีม่ตี้นทุนต ่ากว่า  จงึอาจมผีลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานและการด าเนินธุรกจิในอนาคตระยะยาว 
      
       14.7  ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแปลงค่างบการเงิน 
       งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ มสี่วนประกอบของงบการเงนิต่างประเทศที่เป็นบรษิทัย่อย บรษิทั
รว่มคา้ และบรษิทัรว่ม ซึง่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ ต้องแปลงค่าเป็นสกุลเงนิบาท เพื่อรวม
ประกอบเป็นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ในสกุลเงนิบาท ขอ้มูลอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ช้ในการแปลงค่างบ
การเงนิ 3 ปียอ้นหลงั  ปรากฏดงันี้  
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 อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ใน 
สกลุเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
RMB 4.29930 4.70850 5.00090 4.281650 4.722125 4.979713 
HKD 3.86475 4.13465 4.17385 3.864325 4.177363 4.214825 
TWD 1.0019 1.05445 1.09575 0.992938 1.065188 1.095225 
 
         ทัง้นี้  งบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้  
แสดงความเหน็แบบไมม่เีงือ่นไข  พรอ้มทัง้ไดส้รปุขอ้มลู เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบไวบ้นหน้ารายงาน
ของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบญัชแีลว้ 
 
 
 









 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน และผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงใน
การควบคมุดแูลการท าบญัชี  และ เลขานุการบริษทั  ณ  31  ธนัวาคม  2562  
 

 1.  ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน และผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี และ
เลขานุการบริษทั 

      1.1  ประวติักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน และผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี  และ
เลขานุการบริษทั 

 

เอกสารแนบ  1 



1.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วีชยักลุ  
 

อายุ    63    ปี 
ต าแหน่งในบริษทั :  ประธานกรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2560) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0.004 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

-  Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001 
-  Finance For Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2001 
-  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005 
-  Director Diploma Examination รุ่น 4/2001 
-  Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018  

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ  
 พ.ศ. 2542 – 2550  กรรมการบรหิาร และกรรมการผูช้่วยผูอ้ านวยการ บมจ. สหยเูนี่ยน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2542 – 2554 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2538 – พฤษภาคม 2558 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม 2557 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม 2555 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – 2559 กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2560 รองประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 
 มกราคม 2560 – ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการ บ. สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จก. ลงทุน 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 

บริษทัจดทะเบียน         ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 
 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มถุินายน 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนนฟิโก ้จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จก.  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิ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 
 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก.    โรงแรม 



 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จก.  การคา้ 
 ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มบรษิทัสหยเูนี่ยน 
บริษทัอ่ืน          ประเภทธุรกจิ 
 พ.ศ. 2532 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จ ากดั 
 สงิหาคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ.การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จก.                                      โรงพยาบาล 
 ธนัวาคม 2560 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล                   โรงพยาบาล                 

 



2. นายชุตินธร  ดารกานนท ์

อายุ    60   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั           

- รองประธานกรรมการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2554) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา    

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      1.143 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร      

- พีช่ายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ 
- พีช่ายนางพนิจิพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย ์
- พีช่ายนายบวรรตัน์  ดารกานนท ์  
- พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์

ประวติัการอบรมของ IOD 
-  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 17/2004 

ประสบการณ์     ประเภทธุรกจิ 

 ธนัวาคม 2533 - 2549 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน        ลงทุน 
 พ.ศ. 2535 – กุมภาพนัธ ์2560 รองประธานกรรมการ บ. วนีสัเธรด็ จก.      สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ        สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์      พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2544 – มนีาคม 2552 กรรมการ บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จก.       ลงทุน 
 พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมดา้ย จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2550 – 2555 รองประธานกรรมการสายกจิการในประเทศจนี บมจ. สหยเูน่ียน       ลงทุน 
 พฤษภาคม 2557 – กุมภาพนัธ ์2560 กรรมการ บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก.      โรงแรม 
 มนีาคม 2560 – กุมภาพนัธ ์2561 รองประธานกรรมกา บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก.     โรงแรม 
 พ.ศ. 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก.     โรงแรม 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั        
บริษทัจดทะเบียน        ประเภทธุรกจิ  

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน    ลงทุน 
 กุมภาพนัธ ์2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ    สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จก.    สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนไมครอนคลนี จก.    สิง่ทอ 



 

 พฤศจกิายน 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิจก.  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มนีาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. วนีสัเธรด็ จก.   สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก.  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 กุมภาพนัธ ์2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จก.   สิง่ทอ 
 กุมภาพนัธ ์2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนบรหิารธุรกจิ จก.   ลงทุน 
 กุมภาพนัธ ์2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก.       ลงทุน 
 กุมภาพนัธ ์2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก.      ลงทุน 
 มนีาคม 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บ. เดอะรอยลั โฮเตล็ จก.   โรงแรม 
 พฤศจกิายน 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บ. สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จก.    ลงทุน 
 ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  

 และกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
บริษทัอ่ืน 

 เมษายน 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จก.                       โรงพยาบาล 
 ธนัวาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล          โรงพยาบาล 

 



3.  รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตรผ์จง  วฒันสินธุ ์
อายุ    69   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั           

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2559) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     
- พศ.บ., พศ.ม. คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
- MBA. U. of Nebraska at Omaha  
- DBA. United States International University  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั       ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005 
- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011 
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting  (MFR) รุ่น 15/2012 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013 
- Audit Committee Forum 2018 “Learn, unlearn, relearn – Audit Committee in the Age of Disruption” 

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2546 – 2550   หวัหน้าสาขาวชิาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ                           
                              บญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 พ.ศ. 2547 – 2551  ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ   
 พ.ศ. 2547 – 2555  อนุกรรมการก าหนดดชันีชีว้ดัการประเมนิรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั   
 พ.ศ. 2551 – 2553  กรรมการหลกัสตูรการจดัการธุรกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
                  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 มนีาคม 2552 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ   พลาสตกิ ยางและโลหะ 
   บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2554 – 2556 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ ธนาคารกมัพชูาพาณิชย์ 
 กุมภาพนัธ ์2555 – 2559 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  พลาสตกิ ยางและโลหะ 
   บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน                  ลงทุน 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 มกราคม 2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
 



 

บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 
         - ไม่ม ี-   
บริษทัอ่ืน 
        - ไม่ม ี– 
ต าแหน่งอ่ืน 

   ปัจจุบนั  อาจารยผ์ูส้อนวชิาจรยิธรรมทางธุรกจิ, การจดัการเชงิกลยุทธ,์ การเป็นผูป้ระกอบการ 
   ปัจจุบนั ทีป่รกึษาธุรกจิทางดา้นบรหิารองคก์ร บุคลากร และการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ 

 การจดัการเชงิกลยุทธแ์ละนวตักรรม 

 
 



4.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง 

อายุ    70   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั           

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2548) 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2557) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     

- ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั          0.65 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

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

 พ.ศ. 2526 – เมษายน 2551 กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2537 – เมษายน 2551   กรรมการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก.  ลงทุน 
 พ.ศ. 2537 – เมษายน 2559 กรรมการ บ. วนีสับทัทึน่ จก.  สิง่ทอ 
 เมษายน 2541 – 2547 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
 พ.ศ. 2542 – มนีาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008)  
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จก.  สิง่ทอ 
บริษทัอ่ืน 
        - ไม่ม ี– 
 



 

5.  รองศาสตราจารย ์สทุธิมา  ช านาญเวช 

อายุ    68   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั           

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2562) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     

- บญัชบีณัฑติ (ทฤษฎบีญัช)ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- พาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ (การจดัการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- Master of Business Administration (Management), University of Georgia, USA. 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั          ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2019 
-  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 34/2019 

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2517 – 2519 ธนาคารไทยทนุ จ ากดั ส านกังานใหญ่ การเงนิการธนาคาร 
 พ.ศ. 2522 – 2524   Fulton Federal Savings and Loan, Atlanta, Georgia, USA.     การเงนิ 
 พ.ศ. 2525 – 2555 อาจารยป์ระจ า คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 พ.ศ. 2546 – 2550 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 พ.ศ. 2551 – 2559 ผูช้่วยอธกิารบด ีดา้นการคลงั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน   ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 
         - ไม่ม ี-   
บริษทัอ่ืน 
        - ไม่ม ี– 
ต าแหน่งอ่ืน 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั อาจารยพ์เิศษ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ สภาสถาบนัวทิยาการจดัการแห่งแปซฟิิค 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั เหรญัญกิ มลูนิธอิาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  

 



6. นายยรรยง  ตัง้จิตตก์ลุ 

อายุ       67   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั           

-  กรรมการอสิระ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อเดอืนกนัยายน 2552) 
-  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)   0.15 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร         ไมม่ ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

 -  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 
 มนีาคม 2552 – มกราคม 2554 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 
 กนัยายน 2552 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

- ไม่ม ี- 
บริษทัอ่ืน 
 พ.ศ. 2523 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บ. นยิมบรกิาร จก. 

 



 

7.  นางบศุราค า  นีลวชัระ 

อายุ    69    ปี 
ต าแหน่งในบริษทั  : กรรมการอสิระ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีไ่มม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา       

- ปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร      ไมม่ ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

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

 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 พ.ศ. 2547 – 2550 เลขานุการ คณะกรรมการบรหิาร บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 พ.ศ. 2550 – 2554  กรรมการกลาง สมาคมหมู่บา้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย   

 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ต าแหน่งงานปัจจบุนั         ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 
 -  ไม่ม ี- 
บริษทัอ่ืน 

  - ไม่ม ี- 



8. นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์

อายุ    56    ปี 
ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการผูอ้ านวยการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ 22 ธนัวาคม 2559) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     

-  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)   0.090 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร      

-  น้องสะใภน้ายชตุนิธร  ดารกานนท ์ 
-  พีส่ะใภน้างพนิจิพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย ์
-  พีส่ะใภน้ายบวรรตัน์  ดารกานนท ์  
-  พีส่ะใภน้ายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์

ประวติัการอบรมของ IOD 
-  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 
 พ.ศ. 2533 – กุมภาพนัธ ์2560 กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพรา้ว                                  โรงพยาบาล 
 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. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2545 – 2557  กรรมการ บ. โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จก. 
 พ.ศ. 2552 – 2559 กรรมการรองผูจ้ดัการ บ. วนีสัเธรด็ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2552 – 2559 กรรมการรองผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนซปิ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2556 – กนัยายน 2557  กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 กนัยายน 2557 – 2559 กรรมการรองผูอ้ านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน              
 พฤษภาคม 2557 – มนีาคม 2560  กรรมการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 

 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั ประเภทธุรกจิ 
บริษทัจดทะเบียน 

 มถุินายน 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มกราคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 

บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จก. การคา้ 
 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิ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 
 มนีาคม 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มนีาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนซปิ จก. สิง่ทอ 
 ปัจจบุนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มบรษิทัสหยเูน่ียน 
บริษทัอ่ืนๆ 

 สงิหาคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จก. โรงพยาบาล 
 ธนัวาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล                    โรงพยาบาล 

 
 



9.  นายปรีชา  ชุณหวาณิชย ์

อายุ    62   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั           

- กรรมการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2558) 
- ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2558) 

ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     

-  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)    0.003 %     
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร      ไม่ม ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 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. ยนูิลเีวอร ์เบสทฟู้์ดส ์(ประเทศไทย) จก. 
 พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2547 - 2550 กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 - 2551 ผูจ้ดัการทัว่ไป บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ฮ่องกง) จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2560 – ตุลาคม 2562 กรรมการ บ. ยเูน่ียนนคร จก.                                                 อสงัหารมิทรพัย ์
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 มกราคม 2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 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 
บริษทัอ่ืน 
 - ไม่ม ี- 
ต าแหน่งอ่ืน 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ สายงานสง่เสรมิการคา้การลงทุนและสภาธุรกจิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ สายงานสง่เสรมิและสนบัสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการสถาบนัความร่วมมอือุตสาหกรรมไทย-จนี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



 

10.  นายฐิติวฒัน์  สืบแสง 

อายุ     66    ปี 
ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2546) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา       

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั     ไม่ม ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร     ไมม่ ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

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

 กนัยายน 2536 – ตุลาคม 2544 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ     พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มนีาคม 2550 – มนีาคม 2556 ประธานกรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิ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 
 พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2557 กรรมการ บ. ยเูน่ียนยนูีเวอรส์ จก. สิง่ทอ 
 สงิหาคม 2551 – มนีาคม 2557 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008)  
 มนีาคม 2552 – มถุินายน 2560 กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.  พลงังาน 
 มกราคม 2555 – พฤษภาคม 2557  ประธานกรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 กนัยายน 2558 – ธนัวาคม 2558 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 สงิหาคม 2561 – สงิหาคม 2562 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 กนัยายน 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ                                 พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 มกราคม 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน                                                   ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 กุมภาพนัธ ์2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 กุมภาพนัธ ์2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 
 เมษายน 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 ปัจจบุนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
บริษทัอ่ืน 
 -  ไม่ม ี- 
 



11.  นายสภุกิจ  พ่วงบวั 

อายุ    59   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั           

- กรรมการ  (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2560) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา     

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
-  ปรญิญาตร ีครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา วทิยาเขตเทเวศร ์
-  ปรญิญาตร ีครุศาสตรบ์ณัฑติ (บรหิารการศกึษา) วทิยาลยัจนัทรเกษม  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั     ไม่ม ี    
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร      ไม่ม ี
ประวติัการอบรมของ IOD 

-  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 148/2018 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2526 – 2534 ครโูรงเรยีนเทคโนโลยกีรงุเทพ สงักดัคณะกรรมการการศกึษาเอกชน 
 พ.ศ. 2534 – 2536  หวัหน้าฝ่ายสง่เสรมิการศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยกีรุงเทพ 
 พ.ศ. 2536 ผูจ้ดัการสว่นผลติ บ. ยเูน่ียนนิฟโก ้จก.                               พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2536 – 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิจก.      พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 ธนัวาคม 2549 – กุมภาพนัธ ์2550 รองกรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 กุมภาพนัธ ์2550 – กุมภาพนัธ ์2554 กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 กรกฎาคม 2550 – กนัยายน 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ ากดั  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 มกราคม 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 ตุลาคม 2550 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนนฟิโก ้จก.        พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัอ่ืน 
 - ไม่ม ี- 



 

12.  นางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์

อายุ       57    ปี 
ต าแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อเดอืนธนัวาคม 2553) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา   

-  University of California, San Francisco (Doctor of Pharmacy) 
-  University of California, Davis (B.S. Chemistry) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (รวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง)    0.05 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร     

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

ประวติัการอบรมของ IOD 
 -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 92/2011 
ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2527 – 2534  ผูช้่วยผูจ้ดัการ Geary Pharmacy (U.S.A.) 
 พ.ศ. 2534 – 2539 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ บ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมดา้ย จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2539 – 2548               กรรมการผูจ้ดัการ บ. วนีสัคทิส ์จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2538 – มนีาคม 2560  กรรมการ บ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2552 – มนีาคม 2560  กรรมการ บ. ยเูน่ียนซปิ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2552 – มนีาคม 2560 กรรมการ บ. วนีสัเธรด็ จก. สิง่ทอ 
 พฤษภาคม 2557 – ธนัวาคม 2561 กรรมการผูจ้ดัการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 ธนัวาคม 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 พ.ศ. 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2538 – ปัจจุบนั  กรรมการ บ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2539 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บ. ยนูิอโกร จก. ลงทุนและเกษตร 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จก. ลงทุน 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนอคีวติี ้จก. ลงทุน 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. ยเูน่ียนรวมทุน จก. ลงทุน 
 มกราคม 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 
 ปัจจบุนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
บริษทัอ่ืน 

- ไม่ม ี- 



13.  นายบวรรตัน์  ดารกานนท์ 

อายุ     56    ปี 
ต าแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อเดอืนเมษายน 2534) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั         ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร     

- น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท ์
- น้องชายนางพนิจิพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์
- พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์
- น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท ์

ประวติัการอบรมของ IOD 
-  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 18/2004 

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 พ.ศ. 2536 – ธนัวาคม 2549 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2536 – ธนัวาคม 2549 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2537 – ธนัวาคม 2549 กรรมการและกรรมการบรหิาร บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2539 – 2552 กรรมการและผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จก. ลงทุน 
 พ.ศ. 2544 – มนีาคม 2560 กรรมการ บ. วนีสัเธรด็ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2544 – มนีาคม 2560 กรรมการ บ. ยเูน่ียนซปิ จก. สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2554 – ธนัวาคม 2555 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 รองผูอ้ านวยการ  Saha-Union International (Georgia) Inc. 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป  Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. ลงทุน 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 เมษายน 2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 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 
 เมษายน 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บ. สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จก. ลงทุน 
 ปัจจบุนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
บริษทัอ่ืน 
        - ไมม่ ี- 



 

14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์ 

อายุ      54   ปี 
ต าแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2535) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา    

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส,์ Harvey Mudd College, California, U.S.A    
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั           0.017% 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร        

- น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท ์
- น้องชายนางพนิจิพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์
- น้องชายนายบวรรตัน์  ดารกานนท ์
- น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท ์

ประวติัการอบรมของ IOD 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006 
 Director Diploma Examination รุ่น 19/2006 
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012 
 Chartered Director Class รุ่น 7/2013 

ประสบการณ์ ประเภทธุรกจิ 

 ผูช้่วยผูจ้ดัการ  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. ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  สิง่ทอ 
 พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บ. ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – 2554 กรรมการ บ. ยเูน่ียนโชจริุช ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 พ.ศ. 2550 – มนีาคม 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008)  
 พฤษภาคม 2557 – มนีาคม 2560 กรรมการ บ. เดอะรอยลัโฮเตล็ จก. โรงแรม 
ต าแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน 

 กุมภาพนัธ ์2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน  ลงทุน 
 เมษายน 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 

 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. ยเูน่ียนโชจริุช ิจก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 กนัยายน 2558 – ปัจจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บ. ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จก. พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 ปัจจบุนั กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
บริษทัอ่ืน     
 -  ไม่ม ี- 
 



 

15.  นายนันทิยะ  ดารกานนท์ 

อายุ     51    ปี 
ต าแหน่งในบริษทั  :  กรรมการ (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อเดอืนเมษายน 2539) 
ประเภทของกรรมการ : กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัตามทีก่ าหนดในหนงัสอืรบัรอง 
คณุวฒิุทางการศึกษา       

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

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั         ไมม่ ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร      

- ลกูผูน้้องของนายชตุนิธร  ดารกานนท,์ นางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย,์ นายบวรรตัน์ ดารกานนท,์  
นายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์
ประวติัการอบรมของ IOD                          

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

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

 เมษายน 2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนยีร ์ พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 เมษายน 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน 
 เมษายน 2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสตกิ  พลาสตกิ ยาง และโลหะ 
บริษทัในกลุม่สหยูเน่ียน 
 -  ไม่ม ี- 
บริษทัอ่ืน 
        - ไม่ม ี- 
 
 



ประวติัของ : - ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี และการเงิน  (ก)  และ 
 -  ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  (ข) 
 
โดย  (ก)  และ  (ข)  เป็นบุคคลคนเดยีวกนั 
 
ช่ือ-สกลุ   นางศรีนวล  สมบติัไพรวนั 

ต าแหน่ง  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่ง 1  กุมภาพนัธ ์ 2547 

อาย ุ  66  ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ (ส าเรจ็ปีการศกึษา  2518) 
    วชิาเอก  การบญัช ี 
    วชิาโท เศรษฐศาตร ์  

ประวติัการอบรม 1. การปฏบิตังิานในตลาดหลกัทรพัย ์รุ่นที ่11 (ตุลาคม 2521)  
  2. โครงการพฒันาผูบ้รหิาร (MINI MBA) 123 ชัว่โมง (25 มกราคม – 29 เมษายน 2537) 
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  3. Basics of Financial Derivatives โดย Mr. Philippe Carrel จดัโดย ศูนยฝึ์กอบรม

สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์ร่วมกบั International Finance Institute  
   (ฝึกอบรมและไดผ้่านการทดสอบ) (May 19 – June 4, 1996) 
  4. การเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร (Finance for Executive) พ.ศ. 2546  
   (7 ตุลาคม – 15 พฤศจกิายน 2546)  
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  5. CFO Certification Program Class 8/2008 (March 2008) โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
  6. หลกัสูตรมาตรฐานการบญัชีอื่นๆ อบรมปีละ 12 ชัว่โมง เพื่อพฒันาความรู้ต่อเนื่อง

ทางการบญัช ี(CPD) ตามหลกัเกณฑข์องกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์
และสภาวชิาชพีบญัช ี

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  0.0001 %  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร    ไม่ม ี

ประสบการณ์การท างาน 

 พ.ศ. 2520 – กุมภาพนัธ ์2542 บรษิทั หลกัทรพัยย์เูน่ียน จ ากดั ประเภทธุรกจิ สถาบนัการเงนิ 
   ต าแหน่งสดุทา้ย  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  (ผ่านการอนุมตัจิาก ก.ล.ต.) 
 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541 คณะอนุกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 กรรมการ และเหรญัญกิกติตมิศกัดิ ์

    มลูนิธอินุเคราะหค์นพกิารในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทรฯ์  
  (ประเภท องคก์รการกุศล) 

 กุมภาพนัธ ์2542 – ธนัวาคม 2543 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 



 

 มกราคม 2544 – มกราคม 2547 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
 กุมภาพนัธ ์2547 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จ ากดั 

 



เลขานุการบริษทั 
นางชฎาพร  เจียมสกลุทิพย ์
อายุ     57     ปี 
ต าแหน่งในบริษทั  : เลขานุการบรษิทั (ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อเดอืนมกราคม 2557) 
คณุวฒิุทางการศึกษา       

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาบญัช ีวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิคกรงุเทพฯ 

ประวติัการอบรม 

• สมัมนาโครงการ CGR Workshop 1/2008 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

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

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

• อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรการบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (P01)  
หลกัสตูรการจดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
หลกัสตูรการวเิคราะหค์วามเสีย่งและประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนื (S04)  
หลกัสตูรการประเมนิผลและการจดัการขอ้มลูดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (S05)  
หลกัสตูรการจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนื (S06)  
ของศนูยพ์ฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (SR Center) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสตูรผูช้ านาญการศุลกากร กรมศุลกากร 

ประสบการณ์ 

• กรกฎาคม 2551 - 2556   ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั  บรษิทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 

• มกราคม 2552 – ปัจจุบนั  เลขานุการบรษิทั  บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)       

• มกราคม 2557 - ปัจจุบนั  เลขานุการบรษิทั  บรษิทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  

• มกราคม 2559 – ปัจจุบนั     เลขานุการบรษิทั  บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

• มกราคม 2559 – ปัจจุบนั      เลขานุการบรษิทั  บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
        



 

 1.2  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
 

   เลขานุการบรษิทั (Company Secretary) มหีน้าทีต่ามทีก่ฏหมายก าหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ต้องปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบับรษิทัมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทั มดีงันี้ 
            1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้   

   ก.  ทะเบยีนกรรมการ 
   ข.  หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
   ค.  หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

            2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมสี่วน
ไดเ้สยีตาม  มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 
            3. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด   
            นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทั ยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทั (หรอืคณะกรรมการบรษิทั) มอบหมายดงันี้  
            *  ให้ค าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และขอ้พงึปฎิบตัดิา้นการก ากบัดูแลในการ
ด าเนินกจิกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
            *  ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 
            *  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทั ใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
            * ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานทีก่ ากบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
            *  ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
            *  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 
 
         1.3  บริษทัฯ ไม่ได้เป็นบริษทั ท่ีประกอบธรุกิจหลกั โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
 



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

1 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล C C C C C C C C C C C I I I I I C C C C C
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ V I I I I I I I I I C C C C C C V I I I
3 นางสาวพกัตรผ์จง วฒันสนิธุ์ I
4 นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง I
5 นางสุทธมิา ช านาญเวช I
6 นายยรรยง ตัง้จติต์กุล I
7 นางบุศราค า นีลวชัระ I
8 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ P I I I I I I I I I I I I V I I I I I I I I
9 นายปรชีา ชุณหวาณชิย์ X I Y Y
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I I I I I I C C
11 นายสุภกจิ พ่วงบวั I
12 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I I I I I I V I I I I I I I I
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I I I
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I Y Z I I I I I I I I I I I I I I
15 นายนนัทยิะ ดารกานนท์ I I I

    C   ประธานกรรมการ

    V   รองประธานกรรมการ

    P   กรรมการผู้อ านวยการ

    X   กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการ

    Y   กรรมการผู้จดัการ

    Z   รกัษาการกรรมการผู้จดัการ

    O   รองกรรมการผู้จดัการ

    I   กรรมการ

รายช่ือกรรมการ บริษทัฯ



เอกสารแนบ  2.1
รายช่ือบริษทัย่อย

1. บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
2. บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั
3. บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนยีร ์จ ากดั (มหาชน)
4. บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
5. บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริุช ิจ ากดั
6. บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั
7. บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จ ากดั
8. บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั
9. บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั

10. บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน ซสิเตม็ส ์จ ากดั
11. Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.
12. บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จ ากดั
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 สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั
18. บรษิทั วนีสัชสู ์จ ากดั
19. บรษิทั ยเูนี่ยนการพมิพ ์จ ากดั
20. บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จ ากดั
21. บรษิทั ยเูนี่ยนชสู ์จ ากดั
22. บรษิทั ยเูนี่ยนการก่อสรา้ง จ ากดั
23. บรษิทั สหยเูนี่ยน พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั
24. บรษิทั สหยเูนี่ยน เวล็ท ์พลสั จ ากดั
25. บรษิทั ยเูนี่ยนนคร จ ากดั



เอกสารแนบ 2.2

1 2 3 4 5 6 7
1 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล I C I

2 นายชตุนิธร ดารกานนท์ I I I I I

3 นางสาวพกัตรผ์จง วฒันสนิธุ์
4 นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง

5 นางสทุธมิา ช านาญเวช

6 นายยรรยง ตัง้จติตก์ุล

7 นางบุศราค า นลีวชัระ

8 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I C I I I

9 นายปรชีา ชณุหวาณิชย์ I

10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง

11 นายสภุกจิ พว่งบวั Y

12 นางพนิจิพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I

13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์

14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I

15 นายนนัทยิะ ดารกานนท์

  C    ประธานกรรมการ

   Y   กรรมการผูจ้ดัการ

   I     กรรมการ

รายช่ือกรรมการ
บริษทัร่วมค้า



เอกสารแนบ  2.3

รายช่ือบริษทัร่วมค้า
 

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

2. บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จ ากดั 
3. บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั
4. บรษิทั โซลดฟิ จ ากดั
5. Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.
6. Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.
7. บรษิทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั

 
 



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 23 24 25 26 27 28
1 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล C I I I C C I I I I I
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ I C C I I I C I C C/YC/YC/Y Y I I C/Y C C C

3 5 นางสาวพกัตรผ์จง วฒันสนิธุ์
4 นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง
5 นางสุทธมิา ช านาญเวช
6 นายยรรยง ตัง้จติต์กุล
7 นางบุศราค า นลีวชัระ
8 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I I I I I I I I I
9 นายปรชีา ชุณหวาณชิย์
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง
11 นายสุภกจิ พ่วงบวั
12 นางพนิจิพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ Y I I I I I I Y Y
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ Y I I I I I I
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ Y I I I I I I I I I I
15 นายนนัทยิะ ดารกานนท์

  C    ประธานกรรมการ
  V   รองประธานกรรมการ
  Y   กรรมการผูจ้ดัการ
  O  กรรมการรองผูจ้ดัการ
   I     กรรมการ

รายช่ือกรรมการ
บริษทัร่วม



เอกสารแนบ  2.5

รายช่ือ บริษทัร่วม
 

1. บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั
2. บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิ่งมลิล ์จ ากดั
3. บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั 
4. บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั  
5. บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นจิบินั จ ากดั 
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 ยนูไิฟเบอร ์จ ากดั
12. บรษิทั ยนูอิโกร จ ากดั
13. บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั
14. บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
15. บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จ ากดั
16. บรษิทั ยเูนี่ยนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั
17. บรษิทั ยเูนี่ยน แอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั
18. บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เตอรไ์พรซ โฮลดิง้ส ์จ ากดั
19. บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล โฮลดิง้ส ์จ ากดั
20. Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.
21. Jiangsu Zhonglian-Union Carpet (Tieling) Co., Ltd.
22. บรษิทั นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)
23. บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนี่ยนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จ ากดั (อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี)
24. บรษิทั พเีอสว ีโมลด ์จ ากดั
25. บรษิทั ยเูนี่ยนแอสเซท โฮลดิง้ส ์จ ากดั และบรษิทัย่อย
26. บรษิทั ยเูนี่ยนหลงัสวนเรสซเิดนซ ์จ ากดั
27. บรษิทั ยเูนี่ยนราชประสงค ์จ ากดั
28. บรษิทั ยเูนี่ยนปทุมวนั จ ากดั



เอกสารแนบ  2.6

1 2
1 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักลุ I
2 นายชตุนิธร ดารกานนท์ C/Y C/Y
3 นางสาวพกัตรผ์จง วฒันสนิธุ์
4 นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง
5 นางสุทธมิา ช านาญเวช
6 นายยรรยง ตัง้จติตก์ลุ
7 นางบุศราค า นีลวชัระ
8 นางจนัทรตรี ดารกานนท์
9 นายปรชีา ชณุหวาณิชย์
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง
11 นายสุภกจิ พว่งบวั
12 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I I
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I I
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I
15 นายนนัทยิะ ดารกานนท์

C   ประธานกรรมการ
V   รองประธานกรรมการ
Y  กรรมการผูจ้ดัการ
 I    กรรมการ

รายช่ือกรรมการ
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง



เอกสารแนบ  2.7

 

1. บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั
2. บรษิทั ยเูนี่ยน ยนูติี ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายช่ือ บริษทัท่ีเก่ียวข้อง



เอกสารแนบ  3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

ช่ือ                     นางจนัทรเ์พญ็   นพสรูยิ ์

ต าแหน่ง            หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

อาย ุ                    63  ปี 

การศึกษา              ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ี 

                         คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม -  การเขยีนรายงานการตรวจสอบ 

 -   การประเมนิระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง ตามแบบ COSO 

 -  วธิกีารวางแผนงานตรวจสอบ ระบบงาน 

ประวติัการท างาน 

พ.ศ. 2530 - 2535    เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ธนาคาร ศรนีคร จ ากดั  

พ.ศ. 2539 - 2540    ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์ 

                        บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ไอ ท ีเอฟ จ ากดั  

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

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ  4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

      ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่ต้องท าการประเมินราคาทรพัย์สินใหม่ จึงไม่มีข้อมูล

เปลีย่นแปลงเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

 



เอกสารแนบ    5.1

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษทัและบริษทัย่อย
เปรียบเทียบ 3 ปี

( หน่วย : ลา้นบาท)  
งบการเงนิรวม

สว่นงาน ต่างประเทศ ในประเทศ รวม
2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

ธุรกจิสิง่ทอ 501.4      4.45   716.3      5.77   691.7      5.73   410.9      3.65   544.0      4.38   618.4      5.12   912.3        8.10      1,260.3      10.15     1,310.1      10.85    

ธุรกจิพลาสตกิ ยางและโลหะ 3,329.4   29.55  4,213.7    33.94  4,132.6   34.23  1,600.9   14.21  1,890.9   15.23  1,936.1   16.04  4,930.3      43.75    6,104.6      49.17     6,068.7      50.26    

ธุรกจิการคา้ 23.0        0.20   22.4        0.18   24.2        0.20   2,836.6   25.17  2,161.0   17.40  2,556.8   21.18  2,859.6      25.38    2,183.4      17.58     2,581.0      21.38    

ธุรกจิพลงังาน 1,584.6   14.06  1,769.6    14.25  1,234.1   10.22  -            -        -            -        -            -        1,584.6      14.06    1,769.6      14.25     1,234.1      10.22    

ธุรกจิโรงแรม -            -        -             -        -            -        522.8      4.64   584.5      4.71   500.1      4.14   522.8        4.64      584.5        4.71      500.1        4.14     

ธุรกจิการลงทุนและอื่นๆ 4.8         0.04   10.3        0.08   5.1         0.04   42.8        0.38   43.0        0.35   44.5        0.37   47.6          0.42      53.3          0.43      49.6          0.41     

รวม 5,443.2    48.31  6,732.3    54.22  6,087.7    50.42  5,414.0    48.05  5,223.4    42.07  5,655.9    46.85  10,857.2     96.35     11,955.7     96.29      11,743.6     97.27    

การตดัรายการบญัชรีะหวา่งกนั -            -        -             -        -            -        (706.4)     (6.27)  (998.7)     (8.04)  (1,053.9)  (8.73)  (706.4)       (6.27)     (998.7)       (8.04)     (1,053.9)     (8.73)    
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร-สทุธิ 5,443.2   48.31  6,732.3    54.22  6,087.7   50.42  4,707.6   41.78  4,224.7   34.03  4,602.0   38.12  10,150.8    90.09    10,957.0    88.25     10,689.7    88.54    

เงนิปันผลรบั 245.2        2.18      209.6        1.69      315.1        2.61     

ค่าเช่ารบั 35.9          0.32      42.7          0.34      49.9          0.41     

ดอกเบีย้รบั 50.1          0.44      66.0          0.53      60.8          0.50     

รายไดอ้ื่น 786.0        6.98      1,141.1      9.19      958.1        7.94     

รายได้รวม 11,268.0     100.00   12,416.4     100.00    12,073.6     100.00  



เอกสารแนบ  5.1.1
  สดัส่วน  (%) สดัส่วน  (%) สดัส่วน  (%)

กลุ่มธรุกิจ             ช่ือบริษทั การถือหุ้น การถือหุ้นของ การถือหุ้น
 ทางตรง บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทางตรงและทางอ้อม

ธรุกิจส่ิงทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. 39.59  - 57.57
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน 49.88 1.32 51.42
บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั 99.99 0.01 99.99
บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จ ากดั 49.87  - 49.87
บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั 25.00  - 51.00
บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั 25.00 0.004 51.99
บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั  - 0.01 24.85
บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั  -  - 24.90

ธรุกิจพลาสติก ยางและโลหะ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 48.96 12.50 52.73
บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 49.52 1.80 49.69
บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริุช ิจ ากดั 51.00  - 51.00
บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั 98.00  - 98.00
บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั 50.69  - 50.69
บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 30.00  - 50.00
บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั 40.29  - 40.29

ธรุกิจการค้า บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 98.49  - 98.49
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน ซสิเตม็ส ์จ ากดั  -  - 99.99
บรษิทั โซลดฟิ จ ากดั  -  - 61.00

ธรุกิจพลงังาน Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. 56.93  - 75.96
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. 25.00  - 50.00
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 40.00  - 50.00
บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั 10.00  - 10.00

ธรุกิจโรงแรม บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จ ากดั 96.00 0.167 96.26
ธรุกิจโรงพยาบาล บรษิทั การแพทย ์สขุมุวทิ 62 จ ากดั 47.21  - 47.21

บรษิทั นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 30.00  - 30.00
(เดมิชื่อ บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั (มหาชน))

ธรุกิจการลงทนุและอ่ืนๆ Saha-Union International Ltd. 99.99  - 99.99
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 100.00  - 100.00
Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd.  -  - 100.00
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 Parts Co., Ltd.  -  - 35.00
Zhonglian-Union Carpet (Foshan) Co., Ltd.  -  - 21.00
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet (Teiling) Co., Ltd.  -  - 35.00
Zhuji-Union Real Estate Co., Ltd.  -  - 25.00
Saha-Union International Taipei Ltd. 10.00  - 42.30
บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิ้ง จ ากดั 99.54  - 99.54
บรษิทั วนีสัชสู ์จ ากดั 76.00  - 99.99
บรษิทั ยเูนี่ยนการพมิพ ์จ ากดั 94.74 0.75 94.74
บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี้ จ ากดั 99.79 0.04 99.79
บรษิทั ยเูนี่ยนชสู ์จ ากดั 61.91 1.40 98.23
บรษิทั ยเูนี่ยนการก่อสรา้ง จ ากดั 62.49  - 99.99
บรษิทั สหยเูนี่ยน พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั สหยเูนี่ยน เวล็ท ์พลสั จ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูนี่ยนนคร จ ากดั 75.00  - 77.49
บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จ ากดั 26.87  - 62.35
บรษิทั ยนูิอโกร จ ากดั 30.00  - 44.94
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 24.90 1.96 35.99
บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 24.90 7.09 29.46
บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จ ากดั  -  - 37.54
บรษิทั ยเูนี่ยนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั  - 0.10 24.87
บรษิทั ยเูนี่ยนแอสเซทแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  -  - 24.90
บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เตอรไ์พรซ โฮลดิ้งส ์จ ากดั  -  - 22.32
บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล โฮลดิ้งส ์จ ากดั  -  - 29.46
บรษิทั ยเูนี่ยนแอสเซท โฮลดิ้งส ์จ ากดั และบรษิทัยอ่ย  -  - 40.27
บรษิทั ยเูนี่ยนหลงัสวนเรสซเิดนซ์ จ ากดั  -  - 29.40
บรษิทั ยเูนี่ยนราชประสงค ์จ ากดั  -  - 29.46
บรษิทั ยเูนี่ยนปทุมวนั จ ากดั  -  - 35.99
บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั 18.97  - 18.97
บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 10.71 83.53 10.71
บรษิทั วนีสับทัทึน่ จ ากดั  - 54.00 4.98
บรษิทั พเีอสว ีโมลด ์จ ากดั  -  - 25.00
บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนี่ยนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จ ากดั  -  - 49.35

สดัส่วนการลงทนุ



เอกสารแนบ  5.1.2
นิติบคุคลท่ีบริษทัถอืหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกช าระแลว้ มลูค่าหุน้เรยีกช าระ การลงทุน
(บาท) (บาท) (บาท) ทางตรง %

ธรุกิจสิง่ทอ
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 จ ากดั (มหาชน) 600,000,000             600,000,000             10.00 49.882 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 323-1085-7 (66-2) 323-9283

สาขา 1  เลขที ่205  หมูท่ี ่4  ถ.สุขมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280
บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั 50,000,000               50,000,000              100.00 99.987 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที ่205  หมูท่ี ่4  ถ.สุขมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 (66-2) 323-9285-6 (66-2) 710-7694
(66-2) 710-7785 (66-2) 323-9181

บรษิทั ยเูนี่ยน ยนูเีวอรส์ จ ากดั 7,500,000                7,500,000                100.00 49.865 เลขที ่52/1,52/4 ซอยศาลเจา้เจด็ ถนนเจรญิกรงุ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 (66-2) 266-2976-80 (66-2) 237-6468
บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั 5,000,000                5,000,000                10.00 25.001 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที ่205  หมูท่ี ่4  ถ.สุขมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280 (66-2) 710-8602 (66-2) 710-7793
บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิ่งมลิล์ จ ากดั 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

ธรุกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนยีร ์จ ากดั (มหาชน) 75,000,000               75,000,000              10.00 48.958 เลขที ่1  ซอยเสรไีทย 62  แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0105-8, (66-2) 517-9056,

สาขาเขาสมงิ    เลขที ่70/2  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 จ ากดั (มหาชน) 250,000,000             250,000,000             10.00 49.521 เลขที ่11/1 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0109-14 (66-2) 517-0529
บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 600,000,000             600,000,000             100.00 51.000 เลขที ่11/3 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-8893-5 (66-2) 517-1863

สาขาบางปะกง เลขที ่99 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม. 38  ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 540100 (66-38) 540082
บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั 40,000,000               40,000,000              100.00 98.000 เลขที ่11/2 ซอยเสรไีทย 62 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-8996-8 (66-2) 517-8167
บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 20,000,000               20,000,000              100.00 99.998 เลขที ่99 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม. 38  ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-89) 500-3546

(66-39) 510-463
สาขา 1  เลขที ่70/1 หมู ่1 ต าบลแสนตุง้  อ าเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด

บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั 32,000,000               32,000,000              100.00 50.693 เลขที ่99 หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม. 38  ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-89) 500-3546
สาขา 1  เลขที ่12 หมูท่ี ่2 ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จงัหวดัจนัทบุรี (66-39) 447-300
สาขา 2  เลขที ่70/2 หมูท่ี ่1 ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด (66-39) 510-463

บรษิทั ยเูนี่ยนนฟิโก ้จ ากดั 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-นจิบินั จ ากดั 15,000,000               15,000,000              100.00 40.286 เลขที ่12  ซอยเสรไีทย 62  แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0100-3 (66-2) 517-0104

ธรุกิจการค้า
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 100,000,000             100,000,000             100.00 98.486 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-6881-2 (66-2) 311-6889

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

ธรุกิจพลงังาน
Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. USD 29,700,000 USD 29,700,000 56.929 No. 8 Hengshan Rd.Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. RMB 300,000,000 RMB 300,000,000 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 ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั 7,325,000,000           7,325,000,000          100.00 10.000 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-3882

โรงไฟฟ้า เลขที ่245 หมู ่6 ต.บา้นไร ่อ.ด าเนนิสะดวก จ.ราชบุร ี 70130 (66-32) 719300 # 1000 (66-32) 719300 # 1090

ธรุกิจโรงแรม
บรษิทั เดอะรอยลั โฮเตล็ จ ากดั 3,000,000,000           3,000,000,000          10.00 96.000 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 311-6889

สาขา 1 เลขที ่33  ถนน นเรศด ารหิ ์ต.หวัหนิ  อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์   77110 (66-32) 538-999 (66-32) 538-990
สาขา 2 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 514-7555 (66-2) 538-3292

ประเภทกจิการ  /  ชือ่บรษิทั ทีอ่ยูส่ านกังาน โทรศพัท์ โทรสาร



ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกช าระแลว้ มลูค่าหุน้เรยีกช าระ การลงทุน
(บาท) (บาท) (บาท) ทางตรง %

ประเภทกจิการ  /  ชือ่บรษิทั ทีอ่ยูส่ านกังาน โทรศพัท์ โทรสาร

ธรุกิจโรงพยาบาล
บรษิทั การแพทย ์สุขมุวทิ 62 จ ากดั 847,250,000             428,625,000             100 , 50 47.212 เลขที ่88 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต ้ เขตพระโขนง  กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-0823
บรษิทั นวเวช อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 1,350,000,000           1,350,000,000          10.00 30.000 เลขที ่99/3 อาคารมาดามเซลเิซ่ ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 10230 (66-2) 029-9431
(เดมิชือ่ บรษิทั เคพเีอน็ เฮลทแ์คร ์จ ากดั (มหาชน))

ธรุกิจการลงทุนและอืน่ๆ
Saha-Union International Ltd. HKD 404,500,000 HKD 404,500,000 99.988 12th. Floor, Bangkok Bank Building, No.28 Des Voeux Road, Central, Hong Kong (852) 2521-2260 (852) 2521-0021
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. USD 45,000,000 USD 45,000,000 100.000 Room No. 31, A-C, No.18 Cao Xi Road (North), Shanghai 200030, China (86-21) 5459-0378,5459-0678(86-21) 6427-9117
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. USD 27,930,000 USD 27,930,000 23.845 No. 18 Zhanan Road, Taixing Economic Development Area, Jiangsu Province, China
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. RMB 79,394,073.79 RMB 79,394,073.79 25.000 No.81  Luoyang East Road, Lei dong Avenue, Taicang City(Taicang Economic Development Zone), Jiangsu 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 สหยเูนี่ยนโฮลดิ้ง จ ากดั 1,600,000,000           1,300,000,000          100 , 25 99.540 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั วนีสัชสู ์จ ากดั 72,000,000               72,000,000              100.00 76.000 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 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 ์จ ากดั 30,000,000               30,000,000              10.00 94.735 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี้ จ ากดั 160,000,000             160,000,000             10.00 99.794 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนชสู ์จ ากดั 24,000,000               24,000,000              24.00 61.910 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 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 ยเูนี่ยนการก่อสรา้ง จ ากดั 600,000,000             600,000,000             100.00 62.487 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั สหยเูนี่ยน พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 500,000,000             125,000,000             25.00 99.999 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั สหยเูนี่ยน เวล็ท ์พลสั จ ากดั 500,000,000             125,000,000             25.00 99.999 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนนคร จ ากดั 350,000,000             210,000,000             60.00 75.000 เลขที ่899 หมูบ่า้นไอ-บซิ อเวนวิ ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 (66-75) 318-700 ต่อ 870 (66-75) 318-700
บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จ ากดั 120,000,000             120,000,000             100.00 26.867 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยนูอิโกร จ ากดั 65,000,000               65,000,000              100.00 30.000 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 514-7555 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 200,000,000             200,000,000             10.00 24.898 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 514-7555 (66-2) 538-3292
บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 150,000,000             150,000,000             100.00 24.900 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 514-7555 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ารบ์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 4,000,000                4,000,000                100.00 18.970 เลขที ่323 อาคารยไูนเตด็เซน็เตอร ์ชัน้ 30 หอ้งเลขที ่3002A ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 1050 (66-2) 235-9651 (66-2) 235-9658
บรษิทั ยเูนี่ยน บทัทนึ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 100,000,000             100,000,000             100.00 10.714 เลขที ่142 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-7040-54 (66-2) 539-6124

สาขา 1 เลขที ่99/10 หมูท่ี ่5 ถ.บางนา-ตราด กม.38  ต.บางสมคัร อ.บางประกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180
สาขา 2 เลขที ่253/43 ซอยลาดพรา้ว 80  ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จ ากดั 50,000,000               50,000,000              100.00 20.000 เลขที ่319  อาคารจตุัรสัจามจุร ีหอ้งเลขที ่9-12 ชัน้ที ่25 ถ.พญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 (66-2) 029-0290 (66-2) 029-0291
สาขา 1 อาคาร กสท.โทรคมนาคม หอ้งเลขที่ 419 ชัน้ที่ 4 เลขที่ 72 ถ.เจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10501



เอกสารแนบ 5.2

รายงานผูส้อบบญัชี ปี 2562, 2561 และ 2560

ปี 2562

ความเหน็

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มบรษิทั) ซึ่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและ  กระแสเงนิสด
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของ บรษิทั สหยเูนี่ยน 
จ ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค ความ
รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทั
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามทีร่ะบุในขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย 
ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรือ่งเหลา่นี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ   งบการเงนิ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี้

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบ
การเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลา่นี้ดว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวธิกีารตรวจสอบส าหรบัเรือ่งเหลา่นี้ดว้ย ไดใ้ช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรือ่งมดีงัต่อไปนี้ (Key Audit Matters)



การรบัรู้รายได้

ค่าความนิยม 

กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวนทัง้สิน้ 10,151 ลา้นบาท ซึ่ง
เป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญัในงบก าไรขาดทุน เนื่องจากกลุ่มบรษิทัมลีกูคา้เป็นจ านวนมากรายและมเีงือ่นไขในการ
ขายสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ         การ
ควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลอืก
ตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏบิตัติามการควบคุมทีก่ลุ่มบรษิทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบที่
ตอบสนองเรือ่งความถกูตอ้งและรอบระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กดิขึน้ใน
ระหวา่งปี ชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ีโดยใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพเิศษในการขยายขอบเขตการสุ่ม
ตรวจสอบเอกสารชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ีสอบทานใบลดหนี้ทีก่ลุ่มบรษิทัออกภายหลงั     วนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัช ีวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจ
เกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชทีีท่ าผ่านใบส าคญัทัว่ไป

ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมคี่าความนิยมจ านวน 
522 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญัในงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันัน้ การประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมจงึถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสงูในการระบุหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากกลุ่มสนิทรพัยน์ัน้ 
รวมถงึการก าหนดอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม ซึ่งอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่า
ของค่าความนิยม

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการก าหนดหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและแบบจ าลองทางการเงนิทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทั
ยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการ
ใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยห์รอืไม ่นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมตทิีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการประมาณการกระแส
เงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยท์ีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ย  โดยการเปรยีบเทยีบขอ้สมมติ
ดงักลา่วกบัแหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอกของบรษิทัยอ่ย รวมถงึเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกบั
ผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพื่อประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยในการประมาณการกระแส
เงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว และพจิารณาอตัราคดิลดทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการ
วเิคราะหต์น้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัยอ่ยและอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค านวณมลูค่าทีค่าด
วา่จะไดร้บัคนืของค่าความนิยมดงักลา่วตามแบบจ าลองทางการเงนิ และพจิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้
สมมตทิีส่ าคญัต่อมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืโดยเฉพาะอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความนิยม



ข้อมูลอ่ืน 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึ่งรวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไมร่วมถงึ งบ
การเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่น
รายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเชือ่ม ัน่
ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มลูอื่นนัน้

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นนัน้มคีวาม
ขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลู
อื่นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีาร
ด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า งบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องการ
เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบักจิการที่
ด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องอกีต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่ม ัน่ในระดบัสงูแต่
ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื
วา่มสีาระส าคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนั
จะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี้



•      สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้
เกดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ที่
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง
ได้

•      ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน
ประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่

•      รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอืของ
กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง 
การควบคุมดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของ
ขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ดว้ย

•      ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•      ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบรษิทั

•      ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารจดัท า



ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ คอื นายกฤษดา เลศิวนา

ปี 2561

ความเหน็

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มบรษิทั)           
ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และไดต้รวจสอบ                          
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ                  
กระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของ
บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามทีร่ะบุใน
ขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึ่งขา้พเจา้
เชือ่วา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรือ่งดงักลา่วต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์
ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักลา่ว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสาธารณะจะ
ไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว



เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรือ่งเหลา่นี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ               
งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบั
เรือ่งเหลา่นี้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ
งบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลา่นี้ดว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ได้
รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวธิกีารตรวจสอบส าหรบัเรือ่งเหลา่นี้
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรือ่งมดีงัต่อไปนี้ (Key Audit Matters)

การรบัรู้รายได้

กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวนทัง้สิน้ 10,957 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญัในงบก าไรขาดทุน เนื่องจากกลุ่มบรษิทัมลีกูคา้เป็นจ านวนมากรายและมเีงือ่นไข
ในการขายสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท าความเขา้ใจและ
เลอืกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏบิตัติามการควบคุมทีก่ลุ่มบรษิทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบ
ทีต่อบสนองเรือ่งความถกูตอ้งและรอบระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่
เกดิขึน้ในระหวา่งปี ชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ีโดยใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพเิศษในการขยาย
ขอบเขตการสุ่มตรวจสอบเอกสารชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ีสอบทานใบลดหนี้ทีก่ลุ่มบรษิทัออกภายหลงั     
วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อ
ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชทีีท่ าผ่าน
ใบส าคญัทัว่ไป 

ค่าความนิยม 

ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 18 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมคี่าความนิยมจ านวน    
522 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญัในงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันัน้ การประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมจงึถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสงูในการระบุหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากกลุ่มสนิทรพัย์
นัน้ รวมถงึการก าหนดอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม ซึ่งอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งเกีย่วกบั
มลูค่าของค่าความนิยม 



ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการก าหนดหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและแบบจ าลองทางการเงนิทีฝ่่ายบรหิารของ      
บรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยห์รอืไม ่นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมตทิีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการ
ประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยท์ีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ย      
โดยการเปรยีบเทยีบขอ้สมมตดิงักลา่วกบัแหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอกของบรษิทัยอ่ย รวมถงึเปรยีบเทยีบประมาณ
การกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพื่อประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิารของ        
บรษิทัยอ่ยในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว และพจิารณาอตัราคดิลดทีฝ่่าย
บรหิารของบรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการวเิคราะหต์น้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัยอ่ยและอุตสาหกรรม 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของค่าความนิยมดงักลา่วตามแบบจ าลองทางการเงนิ และ
พจิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิีส่ าคญัต่อมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืโดยเฉพาะอตัราคดิลดและ
อตัราการเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิ   
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึ่งรวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไมร่วมถงึ
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชือ่ม ัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มลูอื่นนัน้

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นนัน้มี
ความขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏ
วา่ขอ้มลูอื่นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้ี
การด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า      
งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด



ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบั
กจิการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องอกีต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของ         
กลุ่มบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่ม ัน่
ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจ
พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส าคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละ
รายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิ
เหลา่นี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง             
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ดว้ย

 ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ไมว่า่
จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง          
การควบคุมภายใน

 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ          
การควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารจดัท า



 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปิดเผย
ดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่องได้

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอื
ของกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีง   
ผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึ่ง
ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรือ่งดงักลา่วต่อสาธารณะ หรอืใน
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี
สาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ คอื นายกฤษดา เลศิวนา



ปี 2560

ความเหน็

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มบรษิทั)           
ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และไดต้รวจสอบ                          
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั

ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและ                  
กระแสเงนิสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของ
บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามทีร่ะบุใน
ขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงนิส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรือ่งเหลา่นี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ               
งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบั
เรือ่งเหลา่นี้ 



ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ
งบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลา่นี้ดว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ได้
รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวธิกีารตรวจสอบส าหรบัเรือ่งเหลา่นี้
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิโดยรวม

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบส าหรบัแต่ละเรือ่งมดีงัต่อไปนี้ (Key Audit Matters)

การรบัรู้รายได้

กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวนทัง้สิน้ 10,690 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญัในงบก าไรขาดทุน เนื่องจากกลุ่มบรษิทัมลีกูคา้เป็นจ านวนมากรายและมเีงือ่นไข
ในการขายสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจงึอาจมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทัโดยการประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ         
การควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท าความเขา้ใจและ
เลอืกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏบิตัติามการควบคุมทีก่ลุ่มบรษิทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบ
ทีต่อบสนองเรือ่งความถกูตอ้งและรอบระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่
เกดิขึน้ในระหวา่งปี ชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัชแีละหลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีสอบทานใบลดหนี้ทีก่ลุ่ม
บรษิทัออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูบญัชรีายไดแ้บบแยกยอ่ย 
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ี
โดยเฉพาะรายการบญัชทีีท่ าผ่านใบส าคญัทัว่ไป 

ค่าความนิยม 

ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 19 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบรษิทัมคี่าความนิยมจ านวน    
522 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงนิทีม่สีาระส าคญัในงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันัน้ การประเมนิการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมจงึถอืเป็นประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสงูในการระบุหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากกลุ่มสนิทรพัย์
นัน้ รวมถงึการก าหนดอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาวทีเ่หมาะสม ซึ่งอาจท าใหเ้กดิความเสีย่งเกีย่วกบั
มลูค่าของค่าความนิยม 



ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการก าหนดหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและแบบจ าลองทางการเงนิทีฝ่่ายบรหิารของ      
บรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ยวา่สอดคลอ้งตาม
ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยห์รอืไม ่นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมตทิีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการ
ประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยท์ีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ย โดย
การเปรยีบเทยีบขอ้สมมตดิงักลา่วกบัแหลง่ขอ้มลูภายในและภายนอกของบรษิทัยอ่ย รวมถงึเปรยีบเทยีบประมาณ
การกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพื่อประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิารของบรษิทั
ยอ่ยในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว และพจิารณาอตัราคดิลดทีฝ่่ายบรหิาร
ของบรษิทัยอ่ยเลอืกใชโ้ดยการวเิคราะหต์น้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของบรษิทัยอ่ยและอุตสาหกรรม 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของค่าความนิยมดงักลา่วตามแบบจ าลองทางการเงนิ และ
พจิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิีส่ าคญัต่อมลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืโดยเฉพาะอตัราคดิลดและ
อตัราการเตบิโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิ   
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึ่งรวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไมร่วมถงึ
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึ่งคาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชือ่ม ัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มลูอื่นนัน้

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นนัน้มี
ความขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏ
วา่ขอ้มลูอื่นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลทราบเพื่อใหม้ี
การด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า      
งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด



ในการจดัท างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
การเปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบั
กจิการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องอกีต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของ         
กลุ่มบรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตุสมผลคอืความเชือ่ม ัน่
ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจ
พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส าคญัเมือ่คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละ
รายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิ
เหลา่นี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง             
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ดว้ย

 ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิ ไมว่า่
จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง          
การควบคุมภายใน

 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ          
การควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารจดัท า



 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนียัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเหน็วา่การเปิดเผย
ดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่องได้

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอื
ของกจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีง 
ผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึ่ง
ขา้พเจา้เชือ่วา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรือ่งดงักลา่วต่อสาธารณะ หรอืใน
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี
สาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้ คอื นายกฤษดา เลศิวนา



เอกสารแนบ  5.3

 (หน่วย : ล้านบาท)
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี        

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

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรพัย์
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,700       10.71 306         1.90 3,246       12.54 828         5.18 3,956       15.49 1,467       9.09
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 1,708       6.78 156         0.97 1,939       7.49 188         1.18 2,051       8.03 137         0.85
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1            0.00 463         2.88 1            0.00 276         1.73 126         0.49 155         0.96
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 2,876       11.41 1            0.01 2,807       10.84 41           0.26 2,164       8.47 34           0.21
   เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย การรว่มคา้ และบรษิทัรว่ม 5,304       21.04 11,619     72.23 5,243       20.25 11,330     70.83 4,868       19.06 11,002     68.14
   เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 2,692       10.68 1,992       12.38 2,779       10.73 2,136       13.35 2,386       9.34 2,146       13.29
   อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 2,391       9.49 1,494       9.29 2,072       8.00 1,142       7.14 2,099       8.22 1,149       7.12
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,532       25.92 39           0.24 6,779       26.18 46           0.29 7,063       27.65 50           0.31
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,000       3.97 17           0.11 1,026       3.96 10           0.06 828         3.24 5            0.03
รวมสินทรพัย์ 25,204      100.00 16,087      100.00 25,892      100.00 15,997      100.00 25,541      100.00 16,145      100.00

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,480       5.87 66           0.41 1,466       5.66 122         0.76 1,499       5.87 107         0.66
   เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4            0.02 357         2.22 -          0.00 315         1.97 11           0.04 684         4.24
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 826         3.28 11           0.07 836         3.23 1            0.01 826         3.23 1            0.01
   เงนิกูย้มืระยะยาว 278         1.10 -          0.00 749         2.89 -          0.00 948         3.71 -          0.00
   หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 541         2.15 154         0.96 470         1.82 182         1.14 547         2.14 185         1.15
รวมหน้ีสิน 3,129        12.41 588            3.66 3,521        13.60 620            3.88 3,831        15.00 977            6.05
   สว่นของผูถ้อืหุน้
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 3,000       11.90 3,000       18.65 3,000       11.59 3,000       18.75 3,000       11.75 3,000       18.58
   สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 2,599       10.31 2,599       16.16 2,599       10.04 2,599       16.25 2,599       10.18 2,599       16.10
   ก าไรสะสม 15,165     60.17 9,358       58.17 14,637     56.53 9,118       57.00 13,698     53.63 8,896       55.10
   องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (465)        (1.84)       542         3.37 243         0.94        660         4.13 582         2.28        673         4.17
   สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 1,776       7.05 -          0.00 1,892       7.31 -          0.00 1,831       7.17 -          0.00
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 22,075      87.59 15,499      96.34 22,371      86.40 15,377      96.12 21,710      85.00 15,168      93.95
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 25,204      100.00 16,087      100.00 25,892      100.00 15,997      100.00 25,541      100.00 16,145      100.00

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 70.00 51.66 70.62 51.26 68.55 50.56

2562 2561 2560



เอกสารแนบ  5.4

 (หน่วย : ล้านบาท)
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี

งบการเงินรวม % งบการเงิน % งบการเงินรวม % งบการเงิน % งบการเงินรวม % งบการเงิน %
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

งบก าไรขาดทนุ
รายได้
   รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 10,151.00     94.47       930.00     48.97       10,957.00   93.83       1,221.00   57.03       10,690.00   92.01       1,235.00   53.70       
          ขายส่งออก 5,443.00      50.66       373.00     19.64       6,732.00     57.65       426.00     19.90       6,088.00     52.40       506.00     22.00       
          ขายในประเทศ 4,708.00      43.82       557.00     29.33       4,225.00     36.18       795.00     37.13       4,602.00     39.61       729.00     31.70       
   เงนิปันผลรบั 245.00         2.28         875.00     46.08       210.00       1.80         829.00     38.72       315.00        2.71         910.00     39.57       
   รายไดอ้ื่น 349.00         3.25         94.00       4.95         510.00       4.37         91.00       4.25         613.00        5.28         155.00     6.74         
รวมรายได้ 10,745.00     100.00       1,899.00    100.00       11,677.00    100.00       2,141.00    100.00       11,618.00    100.00       2,300.00    100.00       
ค่าใชจ่้าย
   ตน้ทุนขายและบรกิาร 8,781.00      81.72       919.00     48.39       9,304.00     79.68       1,203.00   56.19       9,263.00     79.73       1,219.00   53.00       
   ค่าใชจ่้ายในการขาย 279.00         2.60         7.00         0.37         286.00       2.45         7.00         0.33         296.00        2.55         10.00       0.43         
   ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 809.00         7.53         111.00     5.85         840.00       7.19         109.00     5.09         773.00        6.65         110.00     4.78         
   ค่าใชจ่้ายอื่น 22.00          0.20         21.00       1.11         94.00         0.81         (2.00)        (0.09)        49.00         0.42         46.00       2.00         
รวมค่าใช้จ่าย 9,891.00       92.05         1,058.00    55.71         10,524.00    90.13         1,317.00    61.51         10,381.00    89.35         1,385.00    60.22         
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้และ 854.00         7.95         841.00     44.29       1,153.00     9.87         824.00     38.49       1,237.00     10.65       915.00     39.78       
     เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 
     และค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 535.00         4.98         -          -          457.00       3.91         -          -          314.00        2.70         -          -          
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (12.00)         (0.11)        -          -          283.00       2.42         -          -          142.00        1.22         -          -          
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิ และค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 1,377.00      12.82       841.00     44.29       1,893.00     16.21       824.00     38.49       1,693.00     14.57       915.00     39.78       
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (40.00)         (0.37)        (3.00)        (0.16)        (44.00)        (0.38)        (3.00)        (0.14)        (40.00)        (0.34)        (6.00)        (0.26)        
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 1,337.00      12.44       838.00     44.13       1,849.00     15.83       821.00     38.35       1,653.00     14.23       909.00     39.52       
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (162.00)        (1.51)        1.00         0.05         (200.00)      (1.71)        -          -          (159.00)       (1.37)        (5.00)        (0.22)        
ก าไรส าหรบังวด 1,175.00       10.94         839.00       44.18         1,649.00      14.12         821.00       38.35         1,494.00      12.86         904.00       39.30         

การแบ่งปันก าไร
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,112.00      10.35       839.00     44.18       1,482.00     12.69       821.00     38.35       1,344.00     11.57       904.00     39.30       
ส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย 63.00          0.59         -          -          167.00       1.43         -          -          150.00        1.29         -          -          

1,175.00      10.94       839.00     44.18       1,649.00     14.12       821.00     38.35       1,494.00     12.86       904.00     39.30       

ก าไรสุทธต่ิอหุน้ (บาท) 3.83            2.80         5.11          2.73         4.64           3.01         
เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.50         2.00         2.00         
อตัราเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ(%) 53.65% 73.14% 66.39%

2562 2561 2560



เอกสารแนบ   5.5

 (หน่วย : ล้านบาท)
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน : 
ก าไรก่อนภาษี 1,336.5         837.9            1,848.3         820.5            1,653.2           908.9             
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน :- 
      ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 820.6           15.1              860.1            15.6              771.6             16.7              
      ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 2.0              -                  (15.9)            (0.8)              14.6               (16.8)             
      การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 17.7             -                  8.9               -                  9.1                -                   
      ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 33.8             (0.1)              38.1             (0.1)              (1.9)               (0.4)               
      ก าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ -                 -                  -                  -                  (17.5)              -                   
      ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ (โอนกลบั) -                 -                  (3.0)              -                  25.0               -                   
      ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) (7.8)             -                  8.4               -                  -                   -                   
      ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุ (โอนกลบั) -                 -                  -                  (17.1)             1.7                40.8              
      ค่าใชจ่้ายในการตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย 20.6             20.6              15.3             15.3              22.0               22.0              
      ขาดทนุ (ก าไร) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าของเงนิลงทนุเพือ่คา้ (28.0)            -                  97.8             -                  (141.7)            -                   
      ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (535.3)          -                  (456.9)           -                  (313.6)            -                   
      ส่วนแบ่งขาดทนุ (ก าไร) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 12.7             -                  (282.8)           -                  (141.9)            -                   
      ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุและเลกิกจิการของบรษิทัย่อย (2.1)             -                  (149.9)           (0.4)              (49.4)              (43.8)             
      ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 6.9              (0.3)              1.6               -                  1.5                (0.1)               
      เงนิปันผลรบัจากการลงทนุ (245.2)          (874.5)           (209.6)           (829.3)           (315.1)            (910.0)            
      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 75.9             5.8               10.5             3.1               23.6               2.8                
      ดอกเบี้ยรบั (50.1)            (27.0)             (66.0)            (24.0)             (60.8)              (36.7)             
      ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 29.0             2.4               29.8             3.1               29.0               5.5                
      รายการอื่นๆ (0.2)             (0.2)              4.5               4.5               -                   -                   
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 1,487.0         (20.3)             1,739.2         (9.6)              1,509.4           (11.1)             
สนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 215.7           89.4              141.3            (45.1)             (400.1)            93.0              
     สนิคา้คงเหลอื 90.0             39.4              (121.1)           (6.5)              188.7             (8.8)               
     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (81.0)            -                  (103.0)           (4.6)              1.2                0.1                
     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 6.8              -                  (29.4)            -                  40.6               -                   
หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
     เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (19.5)            (57.7)             (51.3)            16.6              (75.2)              12.3              
     หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 15.2             10.0              (36.3)            (0.3)              (24.0)              (0.4)               
     หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (10.2)            (2.5)              (11.6)            (0.7)              (8.5)               (3.4)               
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 1,704.0         58.3              1,527.8         (50.2)             1,232.1           81.7              
     จ่ายดอกเบี้ย (29.4)            (1.5)              (30.1)            (5.8)              (28.3)              (2.8)               
     จ่ายภาษเีงนิได้ (293.2)          (23.8)             (192.0)           (20.2)             (244.1)            (55.1)             
     รบัคนืภาษเีงนิได้ 33.7             -                  21.0             -                  27.9               2.6                
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,415.1          33.0                1,326.7           (76.2)               987.6                26.4                 
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เอกสารแนบ   5.6

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้) -                  (186.5)           124.1            (120.9)           25.1             (140.4)           
เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ (166.4)           -                   (397.2)           -                  (32.9)            -                  
เงนิลงทุนทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง(เพิม่ขึน้) 0.1               -                   (1.8)              (1.0)              0.7               -                  
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ -                  -                   (193.8)           -                  -                  -                  
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้เงนิลงทุน (299.4)           (291.4)           (648.6)           (318.7)           (429.9)           (1,045.7)        
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 5.9               0.1               23.5             0.1               3.7               0.4               
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน -                  -                   -                  -                  29.3             -                  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 19.8             -                   -                  -                  213.5            213.5            
เงนิสดรบัจากการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ย -                  -                   -                  0.7               -                  -                  
เงนิปันผลรบัจากการลงทุน 683.9            817.4            681.4            829.4            695.4            909.9            
ดอกเบีย้รบั 50.6             25.7              66.5             23.4             60.6             39.7             
ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (370.3)           (358.4)           (13.9)            -                  (345.9)           -                  
ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (636.7)           (1.9)               (678.6)           (4.7)              (1,449.1)        (2.7)              
ซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร์ (2.1)              (0.9)               (3.4)              (2.7)              (1.5)              -                  
      เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (714.6)             4.1                   (1,041.8)          405.6              (1,231.0)          (25.3)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (165.3)           -                   (53.6)            -                  22.1             -                  
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีลดลง -                  -                   -                  -                  (24.5)            (24.5)            
เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) 4.0               41.3              (11.3)            (368.3)           6.0               19.5             
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายหุน้ของบรษิทัฯทีถ่อืโดยบรษิทัยอ่ย 32.4             -                   -                  -                  -                  -                  
เงนิรบัคา่หุน้จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 39.8             -                   39.7             -                  36.3             -                  
จ่ายเงนิปันผล (767.1)           (600.0)           (728.5)           (600.0)           (806.2)           (600.0)           
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 36.6             -                   48.0             -                  955.4            -                  
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (245.7)           -                   (154.0)           -                  (232.4)           -                  
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ (44.2)            -                   (53.5)            -                  (53.4)            -                  
        เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,109.5)          (558.7)              (913.2)              (968.3)             (96.7)               (605.0)              

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิลดลง (137.2)           -                   (81.8)            -                  (143.4)           -                  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธิ (546.1)           (521.6)           (710.1)           (638.9)           (483.5)           (603.9)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 3,246.3         827.8            3,956.4         1,466.7         4,439.9         2,070.6         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2,700.1         306.1            3,246.3         827.7            3,956.4         1,466.7         
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :
      รายการซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีย่งัไมไ่ดจ่้ายช าระ 99.0             -                   39.1             -                  89.9             -                  
      รายการซือ้คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรท์ีย่งัไมไ่ดจ่้ายช าระ 0.8               0.8               1.5               1.5               -                  -                  
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เอกสารแนบ 5.7

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย

2562 2561 2560
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(LIQUIDITY RATIO)
    1. อตัราส่วนสภาพคล่อง             3.15             3.47             3.55 (เท่า)
    2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็             2.71             2.98             3.12 (เท่า)
    3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด             0.61             0.57             0.41 (เท่า)
    4. อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้             6.53             6.52             6.70 (เท่า)
    5. ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่             55               55               54   (วนั)
    6. อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื           31.62           42.92           43.40 (เท่า)
    7. ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่             11                 8                 8   (วนั)
    8. อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้             8.63             9.23             8.69 (เท่า)
    9. ระยะเวลาช าระหนี้             42               39               41   (วนั)
    10.Cash Cycle             24               24               21   (วนั)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO)
    1. อตัราก าไรขัน้ตน้            13.50           15.09           13.35 (%)
    2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน             7.83           10.75             9.97 (%)
    3. อตัราก าไรอืน่             9.92           11.75           11.46 (%)
    4. อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร         168.24         105.71           85.11 (%)
    5. อตัราก าไรสุทธิ             9.87           11.93           11.13 (%)
    6. อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้             5.45             7.34             6.90 (%)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO)
    1. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์             4.35             5.76             5.42 (%)
    2. อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร           21.56           25.92           24.29 (%)
    3. อตัราการหมุนของสนิทรพัย์             0.44             0.48             0.49 (เท่า)

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
(FINANCIAL POLICY RATIO)
    1. อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้             0.14             0.16             0.18 (เท่า)
    2. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย           58.00           50.77           43.48 (เท่า)
    3. อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั             0.53             0.50             0.41 (เท่า)
    4. อตัราการจ่ายเงนิปันผล           53.65           73.14           66.39 (%)



เอกสารแนบ 5.8
รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  กบั บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2562

ขอ้มลูระหว่างกนั

ชือ่กลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ลา้นบาท)

1 บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 68.66            จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั

2 บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 58.35            จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั

3 บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 54.02            จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั

4 บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 42.70            จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั 2 ซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 358.44          เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

5 บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 12.16            จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

มากกว่า 30%

6 บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 รายไดค้่าบรกิาร 0.01              ราคาตามสญัญา

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั 2 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.01              ราคาตามสญัญา

3 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 4.00              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

7 บรษิทั  วนีสัเธรด็  จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 10.91            เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30% 2 รายไดค้่าเชา่ 0.02              ราคาตามสญัญา

3 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.07              ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.01              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

8 บรษิทั  ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์ จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 1.75              เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30% 2 รายไดค้่าเชา่ 0.09              ราคาตามสญัญา

3 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.07              ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.06              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

9 บรษิทั  ยเูนี่ยนซปิ  จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.07              ราคาตามสญัญา

มากกว่า 30%

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้



ขอ้มลูระหว่างกนั

ชือ่กลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ลา้นบาท)

10 บรษิทั  ยเูนี่ยนชสู ์ จ ากดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 40.46            เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.19              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

3 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.38              องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง

4 เงนิปันผลรบั-จ่าย 3.10              จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

11 บรษิทั  ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 296.65          เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จ่าย 2.00              จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 5.27              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

4 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.40              ราคาตามสญัญา

12 บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 4.58              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

2 รายไดค้่าเชา่ 1.53              ราคาตามสญัญา

3 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.02              ราคาตามสญัญา

13 บรษิทั  ยเูนี่ยนไพโอเนยีร ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 3.41              เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จ่าย 8.85              จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

3 รายไดค้่าเชา่ 3.31              ราคาตามสญัญา

4 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.36              ราคาตามสญัญา

5 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.56              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

14 บรษิทั ยเูนี่ยน บทัทนึ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั กรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง 1 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.04              ราคาตามสญัญา

ถอืหุน้มากกว่า 10% 2 เงนิปันผลรบั-จ่าย 0.61              จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

15 บรษิทั  วนีสัชสู ์ จ ากดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 31.50            เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

2 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.35              องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง

3 รายได-้ค่าใชจ่้ายอื่น 0.68              ราคาตามสญัญา

4 รายไดค้่าเชา่ 0.42              ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.22              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

6 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.06              เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2562

ยอดรวมมูลค่ารายการระหว่างกนัในปี 2562       1,016.35

เพือ่พฒันาทีด่นิทีว่่างเปล่าของ
บรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์เพิม่ขึน้
โดยใหเ้ชา่ทีเ่พือ่การปลกูยาง

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ เพือ่
อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้ และ
เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนิ
น ามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิาร
เงนิภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนิ
น ามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิาร
เงนิภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ



เอกสารแนบ 5.9

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน โดยม ีรองศาสตราจารย ์
ดร. พกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  รองศาสตราจารย ์สทุธมิา ช านาญเวช และ
นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุรวม 5 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชมุครบองคป์ระชมุดงันี้           

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ
 - รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์ 5/5
 - รองศาสตราจารย ์สทุธมิา ช านาญเวช 5/5
 - นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง 5/5
ในการประชมุไดม้กีารหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน  และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดด้งันี้

1.  การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ และ
งบการเงนิรวม  ร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช ีในเรือ่งของนโยบายการบญัชทีีใ่ช ้รวมถงึการเปลีย่นแปลง
ทีส่ าคญัในระหวา่งปี ความถกูตอ้งเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ  การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอและ
ทนัเวลาเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
จงึใหค้วามเหน็ชอบรายงานทางการเงนิดงักลา่วเพื่อประโยชน์กบันกัลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ  นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดป้ระชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ 1 ครัง้ เพื่อปรกึษา
หารอืกนัอยา่งอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คดิเหน็ของผูส้อบบญัช ีนอกจากนี้ไดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัขอ้มลู 
ทีม่นียัส าคญั (Key Audit Matters) ส าหรบักลุ่มของบรษิทั ซึ่งตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ในรายงานของผูส้อบบญัชี

2.  การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารสอบทานเรือ่งการก ากบัดแูลกจิการ ใหป้ฏบิตัอิยา่งสอดคลอ้งกบั
จรรยาบรรณธุรกจิและตามกฎระเบยีบของบรษิทัฯ  ไมม่กีารกระท าใดๆทีเ่ป็นการฝ่าฝืน กฎระเบยีบของ
ทางการ และไดม้กีารสรา้งความตระหนกัรูใ้นเรือ่งการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ใหก้บัผูบ้รหิาร
และพนกังาน

3.  การสอบทานการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระชมุร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 1 ครัง้ 
ตลอดจนไดใ้หข้อ้คดิเหน็แก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อเป็นแนวทางการตดิตามและวางแผนการ
ตรวจสอบ ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



4.  การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานและพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และ
สอบทานการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน พบวา่การควบคุมภายในของบรษิทัฯ มี
ความเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ
การตรวจสอบภายใน

5.  การสอบทานรายการระหวา่งกนั

คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารพจิารณาและใหค้วามเหน็การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นและเพยีงพอ

6.  การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้บทวนและปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
ประเมนิตนเองเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเป็นรายบุคคล ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
แนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้่วมพจิารณาคุณสมบตัแิละค่าตอบแทนทีผู่ส้อบบญัชเีสนอ และ
เหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายใน และการปฏบิตัติาม
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพยีงพอ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

      พกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์

     (รองศาสตราจารย ์ดร. พกัตร์ผจง วฒันสนิธุ)์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

            บรษิทั สหยเูนี่ยน  จ ากดั (มหาชน) 
   วนัที ่ 25  กุมภาพนัธ ์ 2563



เอกสารแนบ 5.10

          คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษิทัฯ ม ี3 คน ในจ านวนนี้เป็นกรรมการอสิระ 2 คน โดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ สามารถปฎบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ไดโ้ดย
อสิระ ส าหรบัองคป์ระกอบ ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ กระบวนการสรรหาและเสนอชือ่บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ รวมทัง้แนวทางการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ท่านผูถ้อืหุน้
สามารถดรูายละเอยีดไดใ้นคู่มอืคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ

          ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมกีารประชมุรวม 3 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาฯทุกคนได้
เขา้ประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนัครบทุกครัง้ ยกเวน้กรรมการสรรหาฯทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระพจิารณาเรือ่งใด จะไมไ่ดอ้ยู่ใน
หอ้งประชมุและไมม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนัน้ๆ สรุปสาระส าคญัของการด าเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนในรอบปี 2562 มดีงันี้

1.       ด าเนนิการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่เสนอชือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอต่อที่
ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 พจิารณาแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

2.       ด าเนนิการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่เสนอชือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้เขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีล่าออก

3.       พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนและรปูแบบของคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ประจ าปี 2562 เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาขออนุมตัจิากทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562

4.       ดแูลใหม้กีารปฐมนเิทศ เพือ่ใหก้รรมการใหมเ่ขา้ใจถงึบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ รวมทัง้รบัทราบถงึ
แนวนโยบายและลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฎบิตัหิน้าที่

เรียน ทา่นผู้ถอืหุ้น

          บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัดวี่า คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล
และขบัเคลือ่นองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ กระบวนการสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมและการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ จงึ
เป็นกระบวนการหนึ่งทีม่คีวามส าคญั และตอ้งด าเนนิการอยา่งเหมาะสมตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันัน้ เพือ่ให้
บรรลวุตัถุประสงคด์งักลา่ว คณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพือ่ท าหน้าที่
สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมมาปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งกรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายคา่ตอบแทน และรปูแบบคา่ตอบแทน ส าหรบั
คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ



ในนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

(นายยรรยง ตัง้จติตก์ลุ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

           ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดท้ าหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งครบถว้น 
ดว้ยความรอบคอบ โปร่งใส มคีวามเป็นกลาง และเป็นอสิระ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่าย

ยรรยง ตัง้จติต์กุล

           ส าหรบัการก าหนดคา่ตอบแทนและรปูแบบคา่ตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดม้ี
การพจิารณาอยา่งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และทบทวนคา่ตอบแทนทุกปี โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีน
ทีม่ขีนาดธุรกจิและ/หรอือยู่ในอุตสาหกรรมทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้พจิารณาปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบดา้น ไดแ้ก ่
ภาระ หน้าที ่ขอบเขตความรบัผดิชอบ ผลประกอบการ สถานะการเงนิของบรษิทัฯ และสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม

5.       มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และรายงานผลการประเมนิ
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ สรุปผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด -คา่ตอบแทน 
ประจ าปี 2562 มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.02

          ในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล เพือ่เสนอชือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
พจิารณาแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาคณุสมบตัขิองบุคคลตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการตามทีก่ าหนดไว ้กลา่วคอื ตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด มคีณุสมบตัติามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนในเรือ่ง
โครงสรา้งคณะกรรมการ ตลอดจนเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเป็นอสิระ รวมทัง้มทีกัษะ ความช านาญ
 และประสบการณ์เฉพาะดา้นในสาขาวชิาชพีต่าง ๆ อนัจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลกัษณะธุรกจิของบรษิทัฯ


