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                                                       ส่วนที ่1 
                                 บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

 1.  ข้อมูลทัว่ไป   
 บริษทั สหยเูน่ียน จ ำกดั (มหำชน)   ประกอบธุรกิจ  เป็นบริษทัลงทุน และกำรคำ้ ใหค้วำมช่วยเหลือ 
และบริกำรดำ้นกำรจดักำรและบริหำรกำรเงิน และจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในกลุ่มบำงส่วน   โดยมีท่ีตั้ง
ส ำนกังำนใหญ่  เลขท่ี 1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง  กรุงเทพมหำนคร  เลขทะเบียนบริษทั
มหำชน 0107537000971 (เลขทะเบียนเดิม  344 ) โทรศพัท ์  02-311-5111     โทรสำร  02- 311-6867     หรือ   

Web Site www.sahaunion.co.th 
 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 300 ลำ้นหุน้  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  รวมเป็นทุน
จดทะเบียนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท 

 นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น มีช่ือ สถำนท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  ประเภทธุรกิจ โทรศพัท ์โทรสำร จ ำนวน และชนิดของหุน้ท่ีจ ำหน่ำย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก หมำยเลขเอกสำรแนบ  1.2   
 บุคคลอำ้งอิงอ่ืนๆ มีดงัน้ี 

 1.  นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ คือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั สถำนท่ีตั้งอยูท่ี่ 62 
อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ถนนรัชดำภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
หมำยเลขโทรศพัท ์0-2229-2800,  0-2654-5599  โทรสำร  0-2359-1259 
 2.  ผูส้อบบญัชีคือ นำยศุภชยั  ปัญญำวฒัโน ซ่ึงสงักดับริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ำกดั มีท่ีอยู่
เลขท่ี  193/136-137  อำคำรเลครัชดำชั้น 33  ถนนรัชดำภิเษก  แขวงคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  หมำยเลข
โทรศพัท ์ 0-2264-0777 โทรสำร  0-2264-0789   

http://www.sahaunion.co.th/
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  2.    ปัจจัยความเส่ียง 
        คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การเมืองและ

สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงไดก้ าหนดกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ ใหไ้ด้
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีเหมาะสม และสามารถจ่ายเงินปันผล หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหผู้ถื้อหุน้ไดน้ั้น 
ภายใตก้ระบวนการดงักล่าว มีปัจจยัความเส่ียงหลายดา้น ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดมี้คณะอนุกรรมการดา้นบริหาร
ความเส่ียงพร้อมทั้งมีการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ซ่ึงลกัษณะความ
เส่ียงมองในเชิงของดา้นธุรกิจ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการเงิน และส่ิงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั การประเมินความเส่ียงแต่ละประเภทพิจารณาจากความรุนแรงและโอกาสท่ี
จะเกิดข้ึน ตลอดจนวเิคราะห์ผลกระทบต่อบริษทัฯ เพ่ือก าหนดมาตรการการจดัการ  เพ่ือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ หรือขจดัความเส่ียงออกไป ทั้งน้ีมาตรการและนโยบายการบริหารความเส่ียงไดถู้ก
ถ่ายทอดสู่ผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติังานของทั้งบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจหลกั เพื่อใหท้ราบ
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

            เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั เร่ืองหลกัๆ
ประกอบดว้ย 

2.1 ความเส่ียงด้านธุรกจิ   คือ ความเส่ียงเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการลงทุน ซ่ึงมีทั้งการลงทุนภายในประเทศ และการ

ลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจเกิดความเส่ียงดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนหรืออาจไดรั้บเงินปันผลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ซ่ึงจะมีผลกระทบท าใหก้ าไรอาจลดลง บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิดและผลกระทบกรณีน้ี มีระดบั
ปานกลาง ทั้งน้ีบริษทัฯ มีมาตรการการจดัการโดยติดตามตวัเลขผลการด าเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุน
อยา่งใกลชิ้ด   เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2553    บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงการด าเนินธุรกิจรับจา้งผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีสญัญาเหลืออีก 1 ปี ประกอบกบับริษทัผูว้า่จา้งผลิตฯ ช่ือ บริษทั ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั (HGSTT)  ตอ้งการขอเช่าท่ีดิน อาคาร-โรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตจากบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการผลิตเอง โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี  บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
ทางธุรกิจแลว้ คณะกรรมการจึงมีมติใหเ้ปล่ียนประเภทธุรกิจจากการรับจา้งผลิตเป็นใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแทน 

นอกจากน้ี อาจมีความเส่ียงทางธุรกิจ เร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายในอนาคต
เกิดข้ึนได ้ อนัมีสาเหตุจากการเปล่ียนมาตรฐานการบญัชีไทยเป็นใชม้าตรฐานบญัชีสากล ซ่ึงถา้การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  (IFRIC 12) บงัคบัใช ้(เร่ืองขอ้ตกลงสมัปทานบริการ) แลว้ อาจมีผล
ใหธุ้รกิจพลงังานตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการบนัทึกบญัชี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ราชบุรี
เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า อาจเขา้ข่ายอยูภ่ายใตข้อบเขตของ IFRIC 12  และอาจมี
ผลกระทบต่อตวัเลขก าไรสุทธิในปีตน้ๆ ลดนอ้ยลง เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ อาจไดรั้บเงินปันผลนอ้ยลงไปดว้ย 

2.2  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ท่ีมีนยัส าคญั  คือ 

 2.2.1   ความเส่ียงดา้นความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธุรกิจท่ีไปลงทุน 
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ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่ ธุรกิจหลกัส่วนหน่ึงคือการลงทุน ดงันั้นถา้หากองคก์รท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนเกิดมี
การบริหารงานผิดพลาดก็อาจเกิดความเสียหายต่อมูลค่าของกิจการได ้ บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิดและ
ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากบริษทัฯ มีการกระจายการลงทุนในหลายธุรกิจ บริษทัฯ มีมาตรการ
รองรับโดยใชว้ธีิป้องกนัความเสียหาย โดยใหธุ้รกิจท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนมีระบบประเมินความเส่ียง และระบบการ

ควบคุมภายในของตนเอง และเนน้ใหมี้ระบบ Physical check ดว้ย นอกจากน้ีในส่วนของบริษทัฯ เอง จะตอ้งมี
ระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในของธุรกิจท่ีไปลงทุนดว้ย 

 2.2.2 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงค าสัง่ผลิตจากลูกคา้รายใหญ่นอ้ยราย 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มของบริษทัฯ มีการพ่ึงพิงค าสัง่ผลิตจากลูกคา้รายใหญ่เป็นหลกั  คือผลิตภณัฑช้ิ์นส่วน

อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดรั้บค าสัง่ผลิตจากบริษทั ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี ่จ  ากดั เท่านั้น จากเหตุดงักล่าว 
ถา้บริษทัฯ สูญเสียลูกคา้ดงักล่าวจะมีผลกระทบมาก  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความเส่ียง
ทางดา้นธุรกิจตามท่ีกล่าวในขอ้ 2.1 หวัขอ้ความเส่ียงดา้นธุรกิจ  และมีการเปล่ียนประเภทธุรกิจกบัคู่คา้รายเดิมน้ี 
เป็นใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแลว้ โดยมีอายสุญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป  

 

2.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ    ท่ีมีนยัส าคญัคือ 
 2.3.1 ความเส่ียง เร่ืองขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัในกลุ่ม บริษทัฯ วเิคราะห์โอกาสเกิดและ
ผลกระทบอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากสภาวะการณ์ในช่วงระยะเวลารอบปีท่ีผา่นมา อตัราแลกเปล่ียนและค่าเงินบาท
มีแนวโนม้แขง็ค่าแต่มีความผนัผวน ประกอบกบับริษทัในกลุ่มมีธุรกรรมการส่งออกในสดัส่วนมากพอสมควร 
บริษทัฯ มีมาตรการรองรับโดยจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบเพ่ือคอยติดตามสถานการณ์และบริหารจดัการเก่ียวกบัอตัรา
แลกเปล่ียน และรายงานและปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารระดบัสูง  เพ่ือตดัสินใจใหท้นัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงโดยปกติ 

บริษทัฯ จะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดยใชว้ธีิ Natural Hedge และพิจารณาซ้ือ หรือท าสญัญา

ป้องกนัความเส่ียงกบัธนาคารเช่น Forward Contract ตามแต่ละสถานการณ์ ใหเ้หมาะสม  นอกจากน้ีมีการเชิญ
วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัการเงินมาใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริหารในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหต้ระหนกั
ถึงความส าคญั ใหมี้ความรู้ และขอ้มูล เพื่อประกอบการบริหารจดัการดว้ย 

 2.3.2 ความเส่ียงเร่ือง การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 ตามท่ีบริษทัฯ มีเงินลงทุนจ านวนมากในหลายธุรกิจ  บางคร้ังสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ราคา
พลงังาน ราคาวตัถุดิบ เปล่ียนแปลงไป อาจมีผลกระทบต่อปัจจยัดา้นอุปสงค ์ หรือต่อตน้ทุนการผลิตของบาง
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจนั้นๆ  ถา้หากผลกระทบทางลบเกิดกบับริษทัท่ีบริษทัไป
ลงทุนก็อาจท าใหส้ดัส่วนมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง  ทั้งน้ี บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิดและผลกระทบอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยก าหนดมาตรการจดัการใหมี้ระบบการประเมินธุรกิจท่ีไปลงทุนทุกไตรมาส และรายงาน
ต่อผูบ้ริหาร  อน่ึง บริษทัฯ ไดป้ระเมินเร่ืองการดอ้ยค่าของเงินลงทุน และบนัทึกบญัชีไวต้ามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินประจ าปี 2553 หมายเลข 11  หมายเลข 12.1  และหมายเลข 13 ไวแ้ลว้   
    

         2.4  ปัจจยัทีม่าจากเหตุการณ์ภายนอก   ซ่ึงไม่อยูใ่นวสิยัท่ีบริษทัฯ จะควบคุมได ้

ประเภทความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ มีดงัน้ี 
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 2.4.1 การเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัและพลงังานในตลาดโลก ก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบท่ี
มีราคาเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีราคาขายของสินคา้ในตลาดไม่สามารถข้ึนราคาใหสู้งข้ึนตามสดัส่วนของราคาวตัถุดิบท่ี
เพ่ิมข้ึน มีผลกระทบท าใหก้ าไรขั้นตน้ลดลง บริษทัฯ วเิคราะห์วา่มีโอกาสเกิดมาก บริษทัฯ จึงมีนโยบาย ลดความ
เส่ียงในดา้นน้ี โดยก าหนดใหมี้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท าหนา้ท่ีดูแล ติดตาม โดย
วางกลยทุธ์ดา้นการจดัซ้ือ และปรับเปล่ียนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง  
และใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของราคาพลงังานยงัอาจท าให้
ตน้ทุนการบริหารของบริษทัฯ สูงข้ึน บริษทัฯ จึงหามาตรการการประหยดัการใชพ้ลงังาน และหรือปรับปรุง
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหล้ดตน้ทุนดา้นพลงังานดว้ย 

 ท่ีผา่นมาตั้งแต่ปลายปี 2551 ถึงกลางปี 2552 ธุรกิจพลงังานดา้นน ้ ามนัซ่ึงบริษทัฯ ไปลงทุนท่ี
ประเทศแคนาดา ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนั ซ่ึงมีราคาลดลงมากจากก่อนหนา้นั้น ท าให้
กระบวนการลงทุนและแผนระดมทุนในธุรกิจของบริษทันั้นไม่เป็นไปตามแผนงาน ในปลายปี 2552 ยงัไม่มี
ความแน่นอนในสถานการณ์  กรณีน้ี บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนไวเ้ตม็จ านวนในงบ
การเงินประจ าปี 2552 แลว้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัดงักล่าวไดแ้กไ้ขสถานการณ์โดยหาผูร่้วมทุนรายใหม่ ทั้งน้ีเม่ือ
วนัท่ี 12 มีนาคม 2553 คณะกรรมการของบริษทัดงักล่าวอนุมติัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูร่้วมทุนรายใหม่ไดแ้ลว้ เงินท่ีได้
จากผูร่้วมทุนรายใหม่น้ี ไดช้ าระหน้ีใหเ้จา้หน้ีแลว้ ถึงกระนั้นบริษทัดงักล่าวตอ้งหาผูร่้วมทุนรายใหม่เพ่ิมเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนในการด าเนินงานตามปกติ  ดงันั้นโอกาสความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกิจต่อไป จึงข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมจากผูร่้วมทุนรายใหม่ต่อไป  ฉะนั้น บริษทัฯ จะประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปไดห้รือไม่ เพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวต่อไป 

2.4.2  ความเส่ียงเร่ืองอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน 

ตามท่ีกลุ่มของบริษทั มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนบางส่วนเป็นเงินกู ้ จึงมีภาระตน้ทุนทางการเงินข้ึนกบั
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ ถา้หากอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนก็จะมี
ผลกระทบท าใหต้น้ทุนทางการเงินสูงข้ึน  ในรอบปี 2553 อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนเลก็นอ้ย ดงันั้นโอกาสเกิดของ
ความเส่ียงดา้นน้ี จึงมีปานกลาง และมีผลกระทบต่อบริษทัฯ นอ้ยในสถานการณ์ปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มี
นโยบายดูแลในการป้องกนัความเส่ียงดา้นน้ี โดยรักษาสดัส่วนของโครงสร้างระหวา่งหน้ีเงินกูแ้ละเงินกองทุนให้
เหมาะสม เพ่ือใหร้ะดบัผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา่ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ 

       2.4.3  ความเส่ียงเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2553  เศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  ท าใหป้ริมาณการขายของบริษทัดีข้ึน  แต่

ดา้นระดบัราคามีการแข่งขนัสูงข้ึนมาก คู่คา้ส่วนใหญ่เปล่ียนทิศทางไปติดต่อกบัประเทศคู่แข่งของไทยมากข้ึน 

ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัท่ีบริษทัไปลงทุนในภาคธุรกิจ (real sector) หรือต่อราคาของเงินลงทุนใน
ตลาดรอง ซ่ึงบริษทัฯ ประเมินโอกาสเกิดมีระดบัสูง แต่มีผลกระทบปานกลาง โดยมีมาตรการการจดัการให้
ระมดัระวงัเร่ืองการลงทุน  ตลอดจนติดตามเศรษฐกิจของประเทศท่ีไปลงทุน และมีการศึกษาปัจจยัพ้ืนฐานของ
บริษทัท่ีจะลงทุน  ทั้งน้ี การลงทุนของบริษทัฯ เป็นแบบหวงัผลในระยะยาว 
 ทั้งน้ี ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ จะมีการพิจารณาทบทวน และค านึงถึงผลกระทบแนวโนม้โอกาสเกิด และ
หามาตรการการปรับปรุงด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหธุ้รกิจ
โดยรวมสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว    
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 3.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
           
                      บริษทัฯ ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุน และจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัในกลุ่มบางผลิตภณัฑ ์ เช่น
ช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ เทปกาว บริษทัในกลุ่ม ท่ีประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจส่ิงทอ พลาสติก ยาง โลหะ 
ช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  นอกจากน้ีมีการลงทุนในธุรกิจพลงังานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ลงทุนในธุรกิจกรดมะนาว เคมี โรงงานพรมรถยนต ์  และอ่ืนๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งน้ีในปีท่ี
ผา่นมา ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั  โดยขอ้มูล
ดงักล่าวปรากฏตามรายละเอียดในหวัขอ้ “การจดัการ” 
 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม คือตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา มีการก าหนดใหบ้ริษทั
ในกลุ่มท่ีเป็นบริษทัผลิตสินคา้เป็นผูด้  าเนินการจ าหน่ายสินคา้เอง ยกเวน้บางผลิตภณัฑท่ี์เป็นบริษทัฯ เป็นคู่สญัญา
กบัลูกคา้ ทั้งน้ีเพ่ือปรับกลยทุธ์การแข่งขนัใหมี้ความคล่องตวัและทนัเหตุการณ์  อน่ึง ขอ้มูลการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั และสดัส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ปี 2553 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 12  
  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีโครงสร้างรายได ้ ตามสายผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงมีมากกวา่ 1 กลุ่ม ไดแ้สดงขอ้มูลของ
รายไดท่ี้ไดจ้ากแต่ละกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1   และสามารถ
ดูขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแต่ละส่วนงานในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  25  เร่ืองขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกส่วนงาน  
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4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 การประกอบธุรกิจของบริษทั แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์หรือกลุ่มธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

4.1 กลุ่มอตุสาหกรรมการผลติ 

4.1.1      ธุรกจิส่ิงทอและอปุกรณ์ตดัเยบ็ 

บริษัทหลกัธุรกจิส่ิงทอและอุปกรณ์ตัดเยบ็ 
 
        ลกัษณะผลติภัณฑ์ หรือบริการ :  ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั ไดแ้ก่ ผา้ผืนโดยผา่นกระบวนการ

ป่ันดา้ย การทอผา้  ซ่ึงผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีทั้งผา้ฝ้าย  100 %  ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์  และ/
หรือใยสงัเคราะห์อ่ืนๆ ส าหรับน าไปผลิตผา้ประเภทต่างๆ อาทิเช่น  Basic Workwear, Technical Workwear, 
Protectivewear   และผา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 
                 ปัจจยัส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่บนัทึกขอ้ตกลงการท า
ธุรกิจท่ีลูกคา้ใหผู้ผ้ลิตทุกรายถือเป็นเกณฑป์ฎิบติั 
  

       (ก)   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 

           กลยุทธ์การแข่งขัน มีความคล่องตวัใหส้ามารถส่งมอบสินคา้ตามขอ้ก าหนดท่ีลูกคา้ตอ้งการทั้งทางดา้น
คุณภาพท่ีเหมาะกบัการใชง้าน จ านวน และก าหนดส่งมอบสินคา้    

           ลกัษณะลูกค้า  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
 1.ผูค้า้ส่ง เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ 
 2.บริษทั / โรงงานส่ิงทอ เพื่อน าไปเป็นวตัถุดิบ 

            กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  :  ไดแ้ก่ บริษทั / โรงงานผูผ้ลิต และ ผูค้า้ส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

             การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้โดยตรงใหก้บับริษทัผลิต และผูค้า้ส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยมี
สดัส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ  = 30 : 70   

 

(ข)   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ในปี 2553 สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมส่ิงทอยงัมีความรุนแรงทั้งทางดา้นราคา คุณภาพ และ

การส่งมอบ โดยเฉพาะในต่างประเทศมีคู่แข่งอยา่ง จีน อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย เป็นตน้ นอกจากน้ีกลุ่ม
ประเทศ EU ไดก้ าหนดแนวทางปฎิบติัท่ีดี (Code of Conduct) ในเร่ืองการคุม้ครองแรงงาน และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมใหผู้ผ้ลิตถือเป็นเกณฑป์ฎิบติั 
จ านวนของคู่แข่งขนั  บริษทัฯ มีคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประมาณ  10  ราย 
 สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัยงัเป็นท่ีน่าเช่ือถือของลูกคา้ในเร่ืองคุณภาพสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 
และการส่งมอบท่ีตรงเวลา 
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     แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

ความตอ้งการผา้ผืนไดฟ้ื้นตวัจากปี 2552 อยา่งชดัเจน และมีความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง แต่ในรอบปี 
2553 น้ี จะมีปัจจยัเส่ียงเก่ียวกบัควาผนัผวนของราคาวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามล าดบั และการแขง็ค่าของเงินบาท 
ท าใหต้อ้งมีการติดตาม วเิคราะห์ความเส่ียง และหามาตรการเพ่ือน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

     (3)       การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ในปี 2553 ใชโ้รงงานท่ีเขตบางปู เป็นโรงงานผลิตสินคา้ โดยมีสถานท่ีตั้งคือ  เขตบางปู  เลขท่ี   205 ถ.สุขมุวทิ 

(ระหวา่งกม. 39-40)   ต.บางปูใหม่   อ.เมือง   จ.สมุทรปราการ  10280    

 
(ก)     ก าลงัการผลติ  (บริษัทหลกั) 

                                                     ปี 2553              ปี 2552     ปี 2551 
ป่ันด้าย 

ก าลงัการผลิต (พนัปอนด)์     22,900                 18,200                     18,200                                                                                                                                                    
ผลิตจริง          (พนัปอนด)์     19,707                 12,557                13,701                                                                                          

 2.   ทอผ้า 
        ก าลงัการผลิต  (พ ันเมตร)                  26,680                 23,780                     28,648                                                                                                                
          ผลิตจริง              (พนัเมตร)                   24,145                 16,025                     18,021                                                                                                             

                 
                นโยบายการผลติทีส่ าคัญ 
               บริษทั มุ่งเนน้ผลิตสินคา้ส่ิงทอประเภท Technical workware ท่ีเหมาะสมกบัขีดความสามารถของ
กระบวนการผลิต ตามจ านวนท่ีลูกคา้สัง่ซ้ือ ซ่ึงมีความตอ้งการสม ่าเสมอ โดยมีการทดสอบ สุ่มตรวจ และติดตาม
การผลิตตั้งแต่การรับวตัถุดิบ ถึงส่งสินคา้เขา้คลงั 

 

         การจัดหาวตัถุดิบ  
    วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ฝ้าย และเสน้ใยสงัเคราะห์ ซ่ึงการจดัหาวตัถุดิบในปีท่ีผา่นมามีการ
สัง่ซ้ือทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 50.4 และ 49.6  ตามล าดบั    
     บริษทั ไม่มีการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการอยูร่อดของบริษทั 

 

                สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดิบ 

      เน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่มีราคาผนัแปรตามอตัราแลกเปล่ียน และสภาวะตลาดโลก ราคาเสน้ใยฝ้าย
มกัข้ึนลงตามปริมาณการผลิตในแต่ละฤดูกาล ส่วนราคาเสน้ใยโพลีเอสเตอร์มกัอิงราคาน ้ ามนัในตลาดโลกอีกดว้ย 
ดงันั้นในการจดัซ้ือจดัหา จึงตอ้งอาศยัประสบการณ์สูง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัสินคา้ท่ีจะ
ผลิต ในราคาท่ีสมเหตุสมผล 
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                 จ านวนผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ 

                    ในปี 2553 ไดส้ัง่ซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่าย รวม 4 ราย 
                                   

(ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
              ในปี 2553 บริษทัไดรั้บการรับรองเก่ียวกบัสารตกคา้งในผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานฉลาก Oeko-Tex 

Standard 100 จาก Hohenstein Textile Testing Institute ประเทศเยอรมนั ซ่ึงท าให้
มัน่ใจและเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของทางราชการ ทั้งในดา้นการปฏิบติั บนัทึก และการรายงาน ซ่ึงผลการปฏิบติังาน ในรอบระยะเวลา
ท่ีผา่นมา 3 ปี ไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  

                  (4)  งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

            การผลิตสินคา้ของบริษทัฯ  มีลกัษณะไม่เป็นงานโครงการหรือช้ินงานท่ีมีมูลค่าสูง จะผลิตตามค าสัง่ซ้ือ
ของลูกคา้ สินคา้ท่ีบริษทัผลิตใชเ้วลาผลิตไม่นาน และแต่ละค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ สามารถส่งมอบสินคา้ไดท้นัตาม
เวลาท่ีก าหนดจึงไม่มีงานคา้งนานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

 
4.1.2    ธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ 
 
        ก. บริษัทหลกัโรงงานอุตสาหกรรมผลติพลาสติก 
    (1)  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการส่วนของพลาสติก   เป็นการบริการรับจา้งผลิตช้ินส่วน

พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม โดยกรรมวธีิการฉีดข้ึนรูป  ( THERMOPLASTIC INJECTION 
MANUFACTURING) และกระบวนการผลิตครบวงจรดว้ยการบริการตกแต่งพน่สี การประกอบการ SILK 
SCREEN ตลอดจนรับจา้งผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติก ดว้ยการน าเทคโนโลย ี CAD/CAM มาใชใ้นการออกแบบ 
และผลิตแม่พิมพ ์(High Speed Machining) รวมถึงเทคโนโลยีก่ารข้ึนรูปแม่พิมพด์ว้ยความเร็วสูง  

ผลติภัณฑ์หลกัของสินค้าแยกตามประเภทลูกค้าทีจ้่างผลติมีดังนี ้
         1. พลาสติกประกอบดว้ย ช้ินส่วนยานยนต ์  ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ  อิเลก็ทรอนิกส์  

ช้ินส่วนกระติกน ้ า เป็นตน้ 

2.   แม่พิมพฉี์ดพลาสติกเพ่ือสนนัสนุนการผลิตช้ินส่วนพลาสติกในขอ้ 1 ซ่ึงลูกคา้เป็นผูจ้า้ง
ท าผลิตแม่พิมพป์ระกอบดว้ยแม่พิมพท่ี์เป็นช้ินส่วนยานยนต ์ แม่พิมพท่ี์เป็นช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แม่พิมพท่ี์เป็น
ช้ินส่วนเคร่ืองสุขภณัฑ ์และแม่พิมพอ่ื์นๆ ท่ีลูกคา้เป็นผูจ้า้งท า 

3.  งานพน่สีพลาสติกส าหรับช้ินงานพลาสติกในขอ้ 1 ซ่ึงตอ้งการความสวยงามทั้งสีแหง้เร็ว
และแหง้ชา้   
             บริษทัไม่มีปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาส หรือขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจ 
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      (2)   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ก. นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ หรือบริการทีส่ าคัญ 
            กลยุทธ์การแข่งขัน 

   ด้านผลติภัณฑ์ (PRODUCT) 
 

1.  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และจักรยานยนต์  มีการพฒันาขีดความสามารถของการผลิตแม่พิมพแ์ละ
ผลิตภณัฑ ์การพน่สี  ครอบคลุมความตอ้งการและการเติบโตของอุตสาหรรมงานพลาสติก ดงัน้ี 

   -  เสริมสร้างขีดความสามารถดา้นศูนยบ์ริการงานพน่สีเตม็รูปแบบ ทั้งผลิตภณัฑภ์ายในและภายนอก

(Interior Parts, Exterior Parts) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 

  -   พฒันาขีดความสามารถผลิตภณัฑง์านฉีดพลาสติก โดยเร่ิมจากการผลิตแม่พิมพร์ะบบ Hot Runner, 
Gas Injection 

   -  การร่วมมือกบัทางลูกคา้พฒันากระบวนการผลิต VA/VE เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในตวัผลิตภณัฑ์
ใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด 

 - สร้างทีมงานวจิยัผลิตภณัฑ ์(Engineering Design) ร่วมพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัทางลูกคา้เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับผูบ้ริโภค 

 

2.  กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์  พฒันาขีดความสามารถดา้นการผลิตเพื่อ
ตอบสนองตน้ทุนในการผลิตและการส่งมอบ ใหส้ามารถรองรับการเปล่ียนแปลงแผนการผลิตแบบทนัท่วงที 

(Delivery on time) 
  -  พฒันาขีดความสามารถแบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สูงสุด เช่นงานฉีดข้ึนรูป

พลาสติก ,งานพน่สี การประกอบช้ินงาน   Silk  Screen   
  

3.  กลุ่มอุตสาหกรรมอืน่ๆ   อาทิเช่น เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ,เฟอร์นิเจอร์ , เคร่ืองใชส้ านกังานโดยเนน้การมี
ส่วนร่วมการพฒันาผลิตภณัฑ,์ กระบวนการผลิตตน้ทุนต ่า, ความหลากหลายและคุณสมบติัต่างๆ ของวตัถุดิบการ
ผลิตภายในประเทศเพ่ือใหลู้กคา้สามารถแข่งขนัดา้นคุณภาพและราคาในตลาดโลกได ้
 โดยกลยทุธ์หลกัท่ีบริษทัฯ จะน ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษทัฯ 
มุ่งเนน้สู่การปรับปรุงพฒันากระบวนการผลิต ลดขั้นตอนแต่เพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภณัฑใ์หมี้มูลค่า เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 
 

                 ด้านราคา  (PRICE)    
         การปรับปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนโครงสร้างของตน้ทุนใหมี้ความเหมาะสม สามารถแข่งขนัไดก้บัทุก
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ  
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                ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (PLACE)    
          การเลือกสถานท่ีผลิตใหใ้กลชิ้ดกบัลูกคา้  โดยท่ีบริษทัมีโรงงานผลิตอยูส่องแห่ง เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในเร่ือง
ค่าขนส่ง ตลอดจนการบริการท่ีสามารถสนองตอบต่อลูกคา้ ไดร้วดเร็ว และประหยดั 
 

              ลกัษณะลูกค้าและความสัมพนัธ์ 
          เป็นลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือน าไปผลิตต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ท่ีท าธุรกิจร่วมกนัมานาน และมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และบริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทของลูกคา้ออกเป็นกลุ่มๆ คือกลุ่มยานยนต ์กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า   
รวมทั้งกลุ่มแม่พิมพ ์ และกลุ่มอ่ืนๆ 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
            เป็นลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบช้ินส่วนรถยนต ์ หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชช้ิ้นส่วนพลาสติกอุตสาหกรรม  เป็นตน้  
ส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ท่ีผลิตแม่พิมพเ์พ่ือฉีดพลาสติก  
 

               การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 จ าหน่ายใหโ้รงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงน าไปประกอบเป็นช้ินส่วนของสินคา้ต่างๆ  เช่น รถยนต ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้ โดยเป็นการจ าหน่ายสินคา้ภายในประเทศ ไม่มีการจ าหน่ายไปต่างประเทศ 
 สดัส่วนการจ าหน่ายในระยะเวลา  3 ปีท่ีผา่นมา มีสดัส่วนร้อยละของยอดขายรวมแบ่งตามกลุ่มลูกคา้
หรือผลิตภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

กลุ่มผลติภัณฑ์                           ปี2553  %               ปี 2552 %          ปี 2551 % 
1. ช้ินส่วนพลาสติก                                          99.45                           95                           92                                                                                                                                                                                          

2. ผลิตแม่พิมพ ์                                      0.55                             5                             8                                                                                                                                                    
              รวม                                                            100                          100                         100  

    
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

 - กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต ์ มีสภาพการแข่งขนัรุนแรง เน่ืองจากก าลงัการผลิตภายในอุตสาหกรรมมี
จ านวนมาก  
 จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัท่ีส าคญัประมาณ 8 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 5 ราย และขนาด
กลาง  3 รายเม่ือเทียบกบับริษทั 

 -  กลุ่มอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์ สภาพการแข่งขนั ส่วนใหญ่กลุ่มทุนจากญ่ีปุ่นยงัคงไดเ้ปรียบ 
เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามส าคญัอยูม่าก 
 จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัท่ีส าคญัประมาณ 4 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 3 ราย และขนาด
กลาง 1 รายเม่ือเทียบกบับริษทั 

 -   กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สภาพการแข่งขนัรุนแรงมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มทุนจาก
ประเทศเกาหลีและไตห้วนั เขา้มาบุกตลาดภายในประเทศไทย โดยมุ่งใชก้ลยทุธ์ทางดา้นราคาเป็นจุดแขง็ในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
 จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัท่ีส าคญัประมาณ 10 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 6 ราย และขนาด
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กลาง  4 รายเม่ือเทียบกบับริษทั 

  -  กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน สภาพการแข่งขนัเร่ิมมีการ
แข่งขนัดา้นราคามากข้ึน 
 จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัท่ีส าคญัประมาณ 2 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 2 ราย และขนาด
กลาง  2 รายเม่ือเทียบกบับริษทั 

 ส าหรับในปี 2553  บริษทัมีคู่แข่งท่ีส าคญัประมาณ 5 ราย  ขนาดของคู่แข่งเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั 
แยกไดด้งัน้ี คือขนาดใหญ่  10  ราย  ขนาดกลาง  8  ราย 
 

              แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

                    จากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนในปี 2554 ซ่ึงมีการคาดการณ์ GDP จะโตประมาณร้อยละ 4 
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีดีจะส่งผลต่อภาคการบริโภค และภาคอุตสาหกรรมดีตามไปดว้ย เน่ืองจากอุตสาหกรรม

พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุน (Supporting Industries) ใหก้บัอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์  
   โดยปีน้ีจะเนน้การพฒันาปรับปรุงภายในดา้นการลดตน้ทุน การควบคุมคุณภาพ การส่งมอบสินคา้และ
การบริการ 

                       (3)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
                           ท่ีอยูข่องบริษทัมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก  มีจ านวน  2  โรงงาน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่  

1.   เลขท่ี  11/1 หมู่ท่ี 14  เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  
10510 

2.   เลขท่ี  99  หมู่ 5   ถ.บางนา-ตราด  (กม.38) ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา    

 
                 อุตสาหกรรมการผลติพลาสติก 

            (ก)    ก าลงัการผลติ    
                                                                                          ปี 2552                 ปี 2551               ปี 2550 
ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี       
ชัว่โมงการท างานของเคร่ืองจกัร (ช.ม.)                                  684,000                665,760               650,496                                                                                                                                                                 
ปริมาณการผลิตจริง                                                          
ชัว่โมงการท างานของเคร่ืองจกัร (ช.ม.)                                  446,040               399,456           429,327                                                                                                                               
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต    %                                                           65                        60                       66                                                                                                                                
อตัราการเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการผลิต   %                                       8                         -9                         6                                                                                                                                          
จ านวนกะ ท่ีผลิตไดคื้อ  3  กะ  จ านวนกะท่ีผลิตจริง  คือ 3 กะ 

 
                         นโยบายการผลติทีส่ าคญั  บริษทัมุ่งเนน้ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ   
ส่งมอบตามก าหนดเวลา 
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                การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่าย 
                 วตัถุดิบท่ีส าคญั  คือ เมด็พลาสติก ไม่สามารถท่ีจะหาวสัดุอ่ืนมาทดแทนได ้ ซ่ึง 
                  แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ มีการสัง่ซ้ือจากในประเทศ  และต่างประเทศ ทั้งน้ี 
                  ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีไม่มีผลกระทบ ต่อการใชว้ตัถุดิบ 

           
                 สภาพปัญหาเกีย่วกบัการใช้วตัถุดิบ 

                 ปัญหาส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อวตัถุดิบคือราคาน ้ ามนัและค่าเงินบาทซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงราคาของเมด็พลาสติก ท่ีจะมีแนวโนม้สูงข้ึน 

                ทั้งน้ีไม่มีตน้ทุนวตัถุดิบชนิดใดชนิดหน่ึง สูงกวา่ร้อยละ 50  ของตน้ทุนการผลิตรวม 

 

                  ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบและ จ านวนสัดส่วนการซ้ือภายในประเทศและต่างประเทศ 

               สดัส่วนในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศ  100  %   โดยสัง่ซ้ือจากผูจ้  าหน่ายมากกวา่  30 ราย   
              บริษทั ไม่มีการพ่ึงพิงการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 30 ของ       มูลค่าการ
ซ้ือวตัถุดิบทั้งหมดท่ีผา่นมาเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกนั   

                
      (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

                         อุตสาหกรรมการผลติพลาสติก 
                 ด้านการอนุรักษ์พลงังาน  บริษทัฯ มีนโยบายใหห้น่วยงานท าการวเิคราะห์ และท าการศึกษาถึงการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้า  โดยเนน้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั  และเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และผลกระทบจากการ
สูญเสียพลงังานดงักล่าว  ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 โดยจดัใหมี้การอบรม
ใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมดงักล่าว และจดัตั้งกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน และบริษทัฯ มี
นโยบายในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีมาตรการประหยดัพลงังานดงัน้ี 
 *  รณรงคก์ารใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น ปิด แอร์ พดัลม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลิก
ใชง้าน 

 *  ปรับเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากหลอดแรงดนัสูง (หลอดแสงจนัทร์) เป็นหลอดไฟฟ้าประหยดัไฟ T5,T8 

 *  ซ่อมและตรวจสอบ Capacitor ท่ีช ารุดใหท้ างานเตม็ประสิทธิภาพ 

 *  ติดตั้ง Invertor  ควบคุมการท างานของมอเตอร์ป๊ัมน ้ าระบบ  Cooling ใหเ้หมาะสมกบัภาระการ
ท างานเพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 *   ปรับเปล่ียน Water Chiller จากระบบ  Air Cool  เป็นระบบ Water Cool ท าใหช่้วยลดการใช้
พลงังานไฟฟ้า 

 *   ตรวจสอบการร่ัวของระบบอดัลม ติดตั้ง Reserver  Tank  และปรับตั้งแรงดนัลมอดัใหเ้หมาะสม
กบัการใชง้าน 

 ด้านการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  บริษทัฯ  ไดมี้การน าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ ISO 
14001 เขา้มาใช ้ โดยมุ่งเนน้ใหอ้งคก์รมีการควบคุมและพฒันา ปรับปรุงการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ และรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน บริษทัฯ ไดมี้การ
ตรวจสอบระบบป้องกนั และระงบัอคัคีภยั โดยใหพ้นกังานไดฝึ้กซอ้มดบัเพลิง และจดัตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งมีการ
รณรงคเ์ผยแพร่ตามวารสารและท าแผน่ป้ายแสดงสถิติอุบติัเหตุติดป้ายประกาศใหพ้นกังานทราบ นอกจากน้ี
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยกระดบัการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัโดยร่วมมือกบั บริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ แมนูแฟคเจอร์ร่ิง จ ากดั ในการด าเนินการโครงการ CCCF โดยให้
พนกังานมีส่วนร่วมคน้หาอนัตรายและสร้างจิตส านึกในดา้นความปลอดภยั ซ่ึงจากการประเมินผลบริษทัฯ ไดมี้
การจดัการอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
 

 ด้านการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการขออนุญาตกรณีการน าส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุเหลือใชแ้ลว้ซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ.2541) และฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2540)  ออกนอกบริเวณโรงงานทุกคร้ังก่อนน าไปก าจดั 
    
               สรุป ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดด้ าเนินการปฏิบติัจริงในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
                ขอ้พิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม    ไม่มี 

                   (4)  งานทีย่งัไม่ส่งมอบ     
                      ไม่มี  

 
ข.   บริษัทหลกัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทยาง 
(1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ประเภทยาง 

               บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจทางดา้นอุตสาหกรรมการผลิตยางยดื (Elastic Manufacture) มายาวนานกวา่ 37 
ปี ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ตรา “VENUS” ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX 

STANDARD100 ทุกปี และปี 2552 ทางบริษทัฯ เร่ิมปรับปรุงผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานของ EU 

FLOWER ต่อมาปี 2553 บริษทัฯ เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้และสมัมนา “การพฒันาส่ิงทอไทยอยา่งย ัง่ยนื”
ร่วมเสวนาการท าโครงการ EU Flower ซ่ึงบริษทัฯ เป็น 1 ใน 3 บริษทั จาก 7 บริษทัท่ีสามารถขอการรับรอง
EU Flower จากเดนมาร์ค บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 

Version 2004 รวมทั้งพฒันาระบบมาตรฐาน ISO 9001 เขา้สู่ Version 2008 และผลิตภณัฑ์
ส่วน Elastic Webbing ไดรั้บการรับรองทางการแพทยต์ามมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยา (อย.)  

 ผลติภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย 
 1.  เส้นยางยดื และแถบยางยดื (Rubber Thread and Rubber Tape) น าไปเพ่ือผลิตเป็นส่วนขอบขา และขอบ
เอวผา้ออ้มเด็ก และผูใ้หญ่ (Baby Diaper & Adult Diaper ) ส่วนท่ีตอ้งใชย้างยดื  แถบยางยดืน าไปผลิตเป็น
ส่วนประกอบของชุดวา่ยน ้ าท่ีตอ้งใชย้างยดืเป็นส่วนประกอบ, ขอบหมวกคลุมผมอาบน ้ า และอ่ืนๆ รวมทั้งยงัเป็น
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ ์Elastic Braid , Elastic Webbing และ Covering Yarn อีกดว้ย 
 2.  สายยางยดืถัก (Elastic Braid) ผลิตเพ่ือใชก้บัผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ส าหรับเด็ก, ขอบเอวกางเกงนอนทั้งเด็กและ
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ผูใ้หญ่ , ขอบเอวและขอบขาชุดชั้นในสุภาพบุรุษและสตรี และอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
       3.  สายยางยดืทอ (Elastic Webbing) และเสน้ยางหุม้ (Covering Yarn ) ผลิตเพ่ือใชเ้ป็นส่วนประกอบของชุด
ชั้นในสุภาพบุรุษ และสตรี, เส้ือผา้ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ และอุปกรณ์เคร่ืองใชต้่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้  
               บริษทั ไม่มีปัจจยัส าคญัใดท่ีมีผลกระทบต่อโอกาส หรือการประกอบธุรกิจ 

 
                            (2)   การตลาด และภาวะการแข่งขัน 

             ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมยอดขายในส่วนของตลาดภายในประเทศใหเ้พ่ิมข้ึน ถึงแมภ้าวะการแข่งขนั
จะเพ่ิมสูงข้ึนกวา่ปีก่อน ส าหรับตลาดต่างประเทศนั้น มีภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากกวา่ตลาดในประเทศ  

                  
 กลยุทธ์การแข่งขัน   

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ียงัไม่แน่นอน จึงได้
วางแผนในการปรับตวัและรองรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการมุ่งศึกษาวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ออกสู่ตลาด ประกอบกบัการแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน อาศยัจุดเด่นทางดา้นคุณภาพและมาตรฐาน 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ ประกอบกบัราคาท่ีสมเหตุสมผล (Rational Price) เป็นปัจจยัหลกัในการ
ขบัเคล่ือน นอกจากน้ี ไดมี้การจดัท าลูกคา้สมัพนัธ์ ซ่ึงมุ่งเนน้ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและมัน่ใจในคุณภาพสินคา้และบริการ รวมถึงการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

         ลกัษณะของลูกค้า 
 แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1.  โรงงานผูผ้ลิต (MANUFACTURER) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้ประเภทต่างๆ สู่ทอ้งตลาด 

2.  ผูค้า้คนกลาง (TRADING COMPANY) ซ่ึงประกอบดว้ย ผูข้ายส่ง ผูข้ายปลีก หรือบริษทัตวัแทน
จ าหน่าย 

 

                       ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัลูกค้า   
                 เป็นลูกคา้เก่าท่ีติดต่อซ้ือขายกบับริษทัฯ มานาน และบริษทัมีการใหค้  าปรึกษารวมทั้งขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ใหก้บัลูกคา้เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ  
 

                       ลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกความคุม้ค่า ซ่ึงใหค้วามส าคญัทางดา้นคุณภาพความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนการรับรองคุณภาพมากกวา่กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้ราคาถูก สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได ้
3 กลุ่มใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1.  ผูผ้ลิตผา้ออ้มส าเร็จรูป (Diaper) 

2.  ผูผ้ลิตเคร่ืองแต่งกาย (Apparel) 
3.   ผูจ้ดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ผูค้า้ปลีก และผูค้า้ส่ง  
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     การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย        
                  ดา้นการจ าหน่ายสินคา้ บริษทัฯ ไดท้ าการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง ประกอบกบัการสร้างสมัพนัธภาพท่ี
ดีต่อคู่คา้ต่างๆ จึงก่อใหเ้กิดพนัธมิตรทางการคา้ ซ่ึงไดช่้วยแนะน าผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จากลูกคา้เดิมท่ีมีอยูสู่่
ลูกคา้รายใหม่ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยกระจายสินคา้ออกสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน       

                
                         แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต  

จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ท าใหใ้นปี 2553 ท่ีผา่นมาสภาวะเศรษฐกิจโลก
มีการฟ้ืนตวัจากวกิฤติเศรษฐกิจในปี 2552 และส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปมีการเติบโตจากปี 
2552 อยา่งมาก และยงัคงมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2554 

แต่จากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีการฟ้ืนตวัและการเกิดอุทกภยัในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีส าคญัของไทย 
ส่งผลใหร้าคายางพาราเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองในปี 2553 ท าใหผู้ป้ระกอบการท่ีใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าจาก
ยางพาราบางส่วนเร่ิมหนัไปหาสินคา้ทดแทน ท าใหใ้นอนาคตนอกจากการแข่งขนักบัสินคา้ท่ีเป็นคู่แข่งโดยตรง
แลว้ ยงัตอ้งแข่งขนักบัสินคา้ทดแทน ท าใหแ้นวโนม้การแข่งขนัในอนาคตมีความรุนแรงมากข้ึน 

บริษทัฯ จึงตอ้งมีการพฒันาทั้งในส่วนของการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด พฒันาผลิตภณัฑ ์
เพ่ือใหต้น้ทุนสามารถแข่งขนัได ้ รวมถึงทางดา้นคุณภาพผลิตภณัฑใ์หไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐานสากลต่างๆ 
รวมทั้งมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด  นอกจากน้ียงัตอ้งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

ทางบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ประกอบกบั
การเอาใจใส่ป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคม  

 
 (3)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัฯ มีท่ีตั้งโรงงาน 2 แห่ง 

 1. เลขท่ี ง.1 หมู่ท่ี 13 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510   จ านวนโรงงาน ทั้งหมดมี  5 
หลงั ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน 3 หลงั อาคารคลงัวตัถุดิบและคลงัวสัดุ 1 หลงั  อาคารคลงัสินคา้ 1 หลงั  

 2.เลขท่ี  99 หมู่ 5  ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ประกอบดว้ยอาคารโรงงานทั้งหมด 2 หลงั 

ซ่ึงมีรายละเอียดการผลิตคือ  

                            (ก)  ก าลงัการผลติ 

                               ปริมาณการผลติรวม        (หน่วย 1:1,000) 
           ปริมาณการผลติจริง                          หน่วย             ปี 2553         ปี 2552          ปี 2551          
 เสน้ยาง, แถบยาง ,สายยางยดื                                กิโลกรัม                  5,048                5,666             5,691                                                                                                           

                       
       บริษทัมีนโยบายการผลิตท่ีส าคญัคือ “ สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์
สร้างสรรบุคลากร และใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ” ในส่วนการผลิตไดบ้ริหารตน้ทุนเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถ
สูก้บัคู่แข่งขนัทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได ้ รวมทั้งมีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความช านาญ และ
ทกัษะในการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ดว้ยการจดัฝึกอบรมภายในและส่งไปรับการ
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ฝึกอบรมภายนอก เพ่ือพฒันาความสามารถในการตอบสนองต่อการปรับองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ดูแล
และเอาใจใส่พนกังานทุกระดบัชั้นใหมี้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีดี 
 

   การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ  
                     วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต คือยางธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัส าคญัท่ีใชใ้นการผลิต  โดยบริษทั ได้
ซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัในกลุ่มโดยมีแหล่งวตัถุดิบท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด วตัถุดิบท่ีใชส่้วนใหญ่ ซ้ือ
ภายในประเทศและเพ่ือจ ากดัความหลากหลาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ จึงไดส้ัง่ซ้ือจาก
บริษทัในกลุ่ม ท าใหไ้ม่มีปัญหาทางดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ ส่วนทางดา้นราคายางพาราเป็นไปตามภาวะความ
ตอ้งการของตลาดโลก 
                     ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ  คาดวา่จะไม่เกิดข้ึนง่าย เพราะวตัถุดิบหลกัคือยางพารา เป็นวตัถุดิบท่ี
ผลิตเองภายในประเทศ ซ่ึงมีอยูห่ลายจงัหวดั และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตไดม้ากท่ีสุดในโลก  ใน
ขณะเดียวกนัประเทศไทยก็มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา เป็นไปตามภาวะความตอ้งการของตลาดโลก  

          ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยตี่อการใชว้ตัถุดิบ   เทคโนโลยีก่ารผลิตท่ีใชย้างยดืเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตเส้ือผา้ และส่ิงทอยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีโดดเด่นเป็นนวตักรรมใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีจึงไม่มีปัญหาต่อการใชว้ตัถุดิบ 

  สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศ ปี 2553  เท่ากบั   95.81   % 
  สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบต่างปรเทศ ปี 2553 เท่ากบั  4.19  %  

                      บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกบัสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ
ผลิตไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยโุรป  บริษทัฯไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ISO 14001 Version 2004 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัการนิคม
อุตสาหกรรมบางชนั ในวนัส่ิงแวดลอ้มโลก เพ่ือรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

 กิจกรรมการท่ีเป็นโครงการซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน คือ   
 *  โครงการควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นในกระบวนการผลิตรับเบอร์ 
 *  โครงการลดปริมาณน ้ าท่ีสูญเสียจากกระบวนการลา้งยาง 

 *  โครงการยดือายกุารใชน้ ้ ายา Batch off 
 

(ข). ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
กระบวนการผลิตท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่การก าจดัส่ิงปฏิกลูท่ีไม่ใชแ้ลว้ ประเภทขยะ

อนัตราย และไม่อนัตราย  การเกิดน ้ าเสีย  การส้ินเปลืองพลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติ ,ฝุ่ นละอองท่ีเกิดใน
กระบวนการผลิตและไอระเหยจากสารเคมีโทลูอีน ซ่ึงบริษทฯ มีระบบควบคุมและด าเนินการบ าบดั โดยผา่นทาง
หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองจากทางราชการเป็นผูด้  าเนินการ เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม     
              ในเร่ืองการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบนั้น บริษทัฯ ไดมี้มาตรการในการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบ
ดงักล่าว โดยการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

 การก าจดัส่ิงปฏิกลูและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้  โดยแยกการก าจดัดงัน้ี 
 1.ของเสียประเภทขยะอนัตรายไดใ้หบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น



 

 

18 

ผูด้  าเนินการก าจดั 
2.ของเสียประเภทขยะไม่อนัตราย ไดใ้หบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น

ผูด้  าเนินการก าจดัโดยวธีิฝังกลบ 

 การบ าบดัน ้ าเสีย โดยใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสีย แบบ ACTIVATED SLUDGE และไดมี้การควบคุมระบบ
น ้ าท้ิงก่อนท่ีจะปล่อยออกนอกโรงงาน  ทั้งน้ีมีการส่งน ้ าไปวเิคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อด าเนินการควบคุม
ไม่ใหมี้ค่าเกินมาตรฐาน 

 การส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ โดยเขา้ร่วมโครงการอนุรักษพ์ลงังานกบักรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงท าการจดัตั้งทีมอนุรักษพ์ลงังานร่วมกบัท่ีปรึกษาเพ่ือส ารวจและวเิคราะห์หา
มาตรการต่างๆ ในการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน 

 การลดปริมาณการใชน้ ้ าในกระบวนการลา้งยาง ดว้ยวธีิ Recycle เพื่อน าน ้ าท่ีกรองแลว้กลบัมาใชอี้กคร้ัง 
 การก าจดัฝุ่ นท่ีฟุ้ งกระจายในสถานท่ีท างาน โดยวธีิการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นดว้ยวธีิการติดตั้งไซโคลนดูด
ฝุ่ น  ในจุดท่ีมีการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นมาก และเปล่ียนกระบวนการเทแป้งของเคร่ืองจกัรเป็นระบบปิด เพื่อควบคุม
ไม่ใหเ้กินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
 ไอระเหยจากสารเคมีโทลูอีน  โดยการติดตั้งเคร่ืองดูดกล่ินโทลูอีนจากกระบวนการลา้งใบมีดและ
อะไหล่ เพ่ือก าจดัไอระเหยและกล่ินของโทลูอีนภายในสถานท่ีท่ีปฏิบติังานไม่ใหเ้กินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
              ผลการปฏิบติัจริงในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

     หน่วย  : ลา้นบาท                                               ปี 2553       ปี 2552       ปี 2551               
               - ค่าใชจ่้ายด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม            0.88          0.72             0.85                                                                             
               บริษทั ไม่มีขอ้พิพาท หรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

        
          (4)  งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  :   ไม่มี   
 

 

 4.1.3    ธุรกจิช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์  และคอมพวิเตอร์ 
 

บริษัทหลกัประเภทช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 
(1) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

   บริษทัด าเนินธุรกิจเป็นผูรั้บจา้งผลิตช้ินส่วนอิเลค็ทรอนิกส์ Hard Disk Drive (HDD) เพ่ือส่งออก
ภายใตก้ารผลิตของ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)  

  
                    (2)   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

                                (ก)   นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 
              บริษทั มีลูกคา้หลกัเพียงรายเดียวคือ บริษทั Hitachi  Global  Storage Technology  (Thailand) จึงท าให้
ลูกคา้มีอ านาจต่อรองทางการคา้กบับริษทัไดสู้ง โดยบริษทัไดพ้ยายามรักษาลูกคา้ปัจจุบนัใหดี้ท่ีสุด บริษทัผลิต
สินคา้ตามท่ีลูกคา้ก าหนด โดยลูกคา้เป็นผูจ้ดัหาช่องทางจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ  
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(ข)   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจ Hard Disk Drive (HDD) เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงมากทั้งในดา้นราคาและเทคโนโลยี ่ โดยมี
ความเส่ียงซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีท่ี่มีสาระส าคญัต่อการเป็นผูรั้บจา้งประกอบ HDD กล่าวคือการ
ก าเนิดของ Tablet Computer และการยอมรับการใช ้Solid State Disk Drive (SSD) เพื่อทดแทนการใช ้HDD ใน
คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิดต่างๆ อยา่งแพร่หลาย ทั้งน้ีในปี 2553 เป็นเวลาเจรจาต่อสญัญาการรับจา้งประกอบ
HDD กบัลูกคา้ท่ีจะส้ินสุดลงในปี 2554 โดยลูกคา้ไดแ้สดงความจ านงในการขอเช่าโรงงานท่ีศรีราชา จากการ
พิจารณาถึงความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จึงตกลงเปล่ียนรูปแบบสญัญาจากการรับจา้งผลิตเป็นการใหเ้ช่า
ทรัพยสิ์นแก่ลูกคา้โดยมีระยะเวลาใหเ้ช่า 3 ปี และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 

                 การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ  
               เน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิคส์  คอมพิวเตอร์น้ี  ลูกคา้เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯ 
ทั้งหมด  บริษทัฯ จึงไม่มีภาระดา้นน้ี 

                              (ข). ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

             บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประเมินความเส่ียง และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยั อนัสืบเน่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตภายในโรงงาน โดยมีความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนดงัน้ี 

 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
  1.  การปล่อยน ้ าเสียลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

  2.  การปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศ 
  3.  การเกิดขยะ 
  4.  การใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
 ผลกระทบดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยัไดแ้ก่ 
  1.  ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีเส่ียงต่อการบาดเจ็บและเจ็บป่วย 
  2.  สภาพพ้ืนท่ี หรือส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีอาจไม่ก่อใหเ้กิดความปลอดภยั 
  3.  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ท่ีอาจไม่ก่อใหเ้กิดความปลอดภยั 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้มาตรการป้องกนัผลกระทบดงักล่าวมิใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานและส่ิงแวดลอ้ม  โดย
ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบเฝ้าติดตาม และระบบตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อ
ควบคุมกิจกรรมท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานหรือสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ีทุกระบบเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

                     (4) งานทีย่งัไม่ส่งมอบ    ไม่มี เน่ืองจากบริษทัฯ จะผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้  และส่งมอบ
ทนัทีเม่ือแลว้เสร็จ 
 

 ธุรกจิคอมพวิเตอร์ 
  เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศตั้งแต่ปี 2525 ท่ีอยูใ่นระดบัตน้ๆ 
ของประเทศไทย  ปัจจุบนัมีสินคา้และบริการดา้นคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีครอบคลุมและ
หลากหลาย มีการพฒันาดา้นสินคา้และการบริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งเนน้ตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ 
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ปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้รวมถึงบริการดา้นต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

คอมพิวเตอร์มากมาย เช่น Hardware , Software จาก IBM เป็นตน้ 

  

 ผลการด าเนินงานปี 2553   
  ปี 2553 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเป็นไปตามเป้าหมาย เติบโตกวา่ปี 2552 ประมาณ 20%  
ถึงแมว้า่ภาวการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยยงัไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร แต่ดว้ยการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจนอก
ประเทศ ท าใหป้ระเทศไทยสามารถส่งออกไดเ้กินเป้าหมาย และมีการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศดีเกินคาด 
จากการท่ีหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมขีดความสามารถ การตอบสนองความตอ้งการของคู่คา้และลูกคา้ 
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ในการสัง่ซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  และ

ไดรั้บรางวลัตวัแทนจ าหน่ายยอดเยีย่มจาก  IBM, HP, Lenovo ฯลฯ 
  

 แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
  ในปี 2554 แนวโนม้ธุรกิจ IT ยงัคงมีโอกาสเติบโตต่อเน่ือง  เน่ืองจากความจ าเป็นในการ
พฒันาศกัยภาพของธุรกิจ ท่ีมีการแข่งขนัสูงและซบัซอ้นมากข้ึน เทคโนโลยจึีงเป็นส่วนส าคญัของการลงทุนขั้น
พ้ืนฐานและธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วก็ตอ้งมีระบบการควบคุมท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได ้
 ในปี 2554 บริษทัฯ ยงัคงวางนโยบายการใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ เนน้การสนบัสนุนบุคลากร เพ่ิม
ความรู้และขีดความสามารถเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลาของกลุ่มลูกคา้  นอกเหนือจากนั้น

บริษทัยงัคงลงทุนต่อเน่ืองในอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยใีหม่ อาทิเช่น Power 7 จาก IBM Power 
Systems และการลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนของ IBM System Storage ไม่วา่จะเป็น XIV และ IBM Storewise 
V7000 ซ่ึง IBM Storewise V7000 เป็นเทคโนโลยล่ีาสุดจาก IBM และเป็นเคร่ือง DEMO เพียงเคร่ืองเดียว

ในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ ามาติดตั้งไวใ้น Business Partner Innovation Center ของบริษทัฯ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและสนบัสนุนการขายใหแ้ก่คู่คา้และลูกคา้ 

 
 4.2    ธุรกจิพลงังานไฟฟ้าและธุรกจิอตุสาหกรรมเคม ี

ธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 
1. ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 1. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบนับริษทัมีการลงทุน 

ร่วมกบัวสิาหกิจจีนรวม 8 แห่งประกอบดว้ยโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration 
Power Plant ) ในมณฑลเจียงซู 2 โรงงาน มณฑลเจอ้เจียง 2 โรงงาน และมณฑลเฮยหลงเจียง 1 โรงงาน ส าหรับ
มณฑลยนูนานมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานน ้ า 1 โรงงาน และโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน 2 โรงงาน 

 2. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย บริษทัมีการลงทุนในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 

(Independent Power Producer: IPP) ผลิตไฟฟ้าและจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)  
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2. การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใชถ่้านหินเป็นวตัถุดิบ

หลกั ส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ  มีการท าสญัญาซ้ือขายกบัเหมืองถ่านหิน 
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าในมณฑลยนูนานใชว้ธีิผนัน ้ าจากล าน ้ าบนภูเขา ผา่นอุโมงคม์าสู่เคร่ืองป่ันไฟฟ้า 
ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยใชก๊้าชธรรมชาติเป็นแหล่งพลงังาน 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2553 
ธุรกจิผลติไฟฟ้าในประเทศจีน 

 เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ยงัมีการขยายตวัต่อเน่ืองจากปีก่อน แต่รัฐบาล
จีนตอ้งมีมาตรการออกมาหลายประการ  เพ่ือเร่งแกปั้ญหาเงินเฟ้อในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมาก  มีการควบคุมราคา
ไฟฟ้าซ่ึงเป็นสาธารณูปโภค ซ่ึงสร้างแรงกดดนัใหก้บัโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อน  เพราะราคาถ่านหินซ่ึง
เป็นตน้ทุนท่ีส าคญัปรับสูงข้ึนตามราคาน ้ ามนัและปริมาณการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนมากจนตอ้งมีการน าเขา้ถ่านหินจาก
ต่างประเทศ  โรงงานผลิตไฟฟ้าท่ีบริษทัร่วมทุนเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม  ซ่ึงนอกจากการผลิตและ
ขายพลงังานไฟฟ้าแลว้ยงัขายพลงังานความร้อนในรูปของไอน ้ าดว้ย  ราคาไอน ้ าท่ีโรงงานขายตรงใหก้บัผูบ้ริโภค
ท่ีส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม สามารถปรับราคาตามตน้ทุนได ้  ดงันั้นในปีน้ีโรงงานท่ีมีการขายไอนา้ได้
ในสดัส่วนท่ีสูง จึงสามารถท าก าไรได ้  ส่วนโรงงานท่ีมีสดัส่วนการขายไฟฟ้ามาก  แต่การขายไอน ้ ามีนอ้ยมีผล

ประกอบการท่ีลดลง  และในปี 2553 บริษทัไดต้ดัสินใจขายโรงไฟฟ้า Zhejiang Jiyang-Union Cogeneration 
ใหก้บัผูถื้อหุน้ใหญ่ฝ่ายจีนไป   เน่ืองจากอุปสงคก์ารใชไ้อน ้ าของอุตสาหกรรมในพิน้ท่ีไม่มีการขยายตวั  สถาน
ท่ีตั้งโรงงานท าใหมี้ค่าใชจ่้ายขนส่งถ่านหินสูง  ประกอบกบัท่ีผา่นมาผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็ลดต ่าลง ท าใหค้าดวา่
ในอนาคตจะไม่สามารถไดรั้บผลตอบแทนจากเงินลงทุนท่ีคุม้ค่าได ้

บริษทัมีการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเลก็ผา่นบริษทัยอ่ยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่ี Pingbian เมืองหงเหอ   ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑลยนูนาน ขบวนการผลิตเป็นการผนัน ้ าจากล า
น ้ าบนภูเขาผา่นอุโมงคม์าสู่เคร่ืองป่ันไฟฟ้า  ขณะน้ีการก่อสร้างเสร็จส้ินแลว้ และเปิดด าเนินการเม่ือตน้ปี 2553 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าในประเทศไทย 
 บริษทัมีการลงทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความ

ร้อนร่วมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) ตั้งอยูท่ี่ต  าบล
บา้นไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 7,325 ลา้นบาท  บริษทัมีสดัส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 10 ในปีน้ีสามารถเดินเคร่ืองไดเ้ติมตามก าลงัผลิตในสญัญา  มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย 

 

3. แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  
 ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคของประเทศ  ปริมาณการผลิตและการขายข้ึนอยูก่บั

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวโนม้ของผลประกอบการโรงไฟฟ้าในประเทศจีนอาจไดรั้บผลกระทบ
จากนโยบายภาครัฐท่ีจะพยายามชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ และนโยบายท่ีจะลดความกดดนัจากปัญหาเงิน
เฟ้อ  ความไม่สมดุลระหวา่งราคาไฟฟ้ากบัราคาถ่านหินยงัเป็นปัจจยัเส่ียงอยู ่  แต่แนวโนม้ความตอ้งการไอน ้ าของ

ลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนก็เป็นปัจจยับวกท่ีจะช่วยลดผลกระทบลง  ในปี 2553 โรงงานไฟฟ้า  Yunnan 
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Energy Luliang-Union Power Co.,Ltd. ในมณฑลยนูนานก าลงัท าการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรมาเป็นการผลิต
แบบพลงังานความร้อนร่วมเช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าในมณฑลเจอ้เจียงและเจียงซู  เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
ยา้ยมาอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง มีความตอ้งการไอน ้ าในการผลิต รัฐบาลทอ้งถ่ินสนบัสนุนใหม้าใชไ้อน ้ าของ

โรงไฟฟ้า เน่ืองจากไม่ตอ้งการใหแ้ต่ละโรงงานมี Boiler เอง ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมมลภาวะทางอากาศใหก้บัทอ้งถ่ิน
หากโครงการส าเร็จผล โรงไฟฟ้าน้ีจะเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมแห่งแรกของมณฑลยนูนาน ซ่ึงจะมี
ส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ และลดมลภาวะของทอ้งถ่ิน 

 
ธุรกจิอุตสาหกรรมเคมี 
1. ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษทัมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี 2 บริษทั คือ 

1. บริษทั  Yixing-Union Biochemical Co.,Ltd. ตั้งอยูท่ี่เมือง Yixing มณฑลเจียงซู ก่อตั้งเม่ือปี 
พ.ศ.2543 ท าการผลิตกรดมะนาว (Citric Acid)  ซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมเคมี  เคร่ืองส าอาง ยา และอุตสาหกรรม
อาหาร มีก าลงัการผลิตในปัจจุบนั 50,000 ตนัต่อปี 

2. บริษทั Taixing  Union Zond Chemical  Co., Ltd.  ตั้งอยูท่ี่เมือง Taixing   มณฑลเจียงซู ก่อตั้ง

เม่ือปี พ.ศ.2550 ท าการผลิต Phthalic Anhydride (PA) ซ่ึงเป็นสารเคมีใชเ้ป็นตวัเติมแต่งในพลาสติก 
(Plasticizer) และอุตสาหกรรมสี มีก าลงัการผลิตในปัจจุบนั 55,000 ตนัต่อปี 

  
2. การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
 การผลิต Citric Acid เป็นอุตสาหกรรมเคมีประเภท Agrochemical Industry ใชว้ตัถุดิบ

จากผลผลิตทางการเกษตร คือ ขา้วโพด ซ่ึงเป็นธญัพืชท่ีมีแหล่งเพาะปลูกอยูใ่นตอนบนของประเทศจีน  ผลผลิต
เปล่ียนแปรไปตามฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ 

การผลิต Phthalic Anhydride เป็นอุตสาหกรรมเคมีประเภท  Petrochemical  Industry ใช ้ Ortho-
Xylene เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีไดจ้ากขบวนการกลัน่แยกน ้ ามนัดิบ ส่วนใหญ่จดัหาจากในประเทศ 

 
ผลการด าเนินงานในปี 2553   และแนวโน้มอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 
 ผลจากสภาพอากาศแปรปรวนในประเทศจีน ซ่ึงมีทั้งภยัแลง้และอุทกภยัในหลายพ้ืนท่ี ท า

ใหผ้ลผลิตขา้วโพดลดลงมาก ประกอบกบัอุปสงคข์า้วโพดเพ่ือน าไปใชผ้ลิตและกลัน่ Alcohol ขยายตวัมากข้ึน 
ท าใหร้าคาขา้วโพดปรับสูงข้ึน กดดนัใหต้น้ทุนสูงข้ึน ขณะท่ีราคาขายขยบัตวัข้ึนไดไ้ม่มากท าใหผ้ลก าไรในปี 
2553 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ทางโรงงานก าลงัท าการวจิยัและพฒันาเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหส้ามารถใชก้บั
วตัถุดิบอ่ืนทดแทนไดด้ว้ย เช่น มนัส าปะหลงั และหวับุก เป็นตน้ 

โรงงาน Taixing ซ่ึงเดินเคร่ืองผลิตไปแลว้ตั้งแต่ปลายปี 2552 ยงัมีตน้ทุนท่ีสูงอยู ่  ทั้งตน้ทุนวตัถุดิบท่ี
ปรับราคาตามราคาน ้ ามนั และตน้ทุนด าเนินการ การขยายก าลงัการผลิตเพ่ิมอีก 55,000 ตนั จะเร่ิมด าเนินการในปี 
2554 ซ่ึงคาดวา่เม่ือด าเนินการเสร็จ จะช่วยท าใหต้น้ทุนเฉล่ียลดลง และมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

 



 

 

23 

 4.3  กลุ่มการลงทุนและอืน่ๆ 
 ลกัษณะของเงินลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษทัในกลุ่มท่ีผลิตสินคา้ซ่ึงอยูใ่นประเทศไทย และ
ลงทุนในโครงการท่ีประเทศจีน ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม และธุรกิจผลิตกรดมะนาว ซ่ึง
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลขา้งตน้ไวแ้ลว้ นอกจากน้ี มีการลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตพรมรถยนต ์ โรงงานเคมีและธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศจีน และยงัมีเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ โดยค านึงถึงปัจจยัพ้ืนฐานของหลกัทรัพยน์ั้นๆ 
เป็นเกณฑ ์  ประกอบกบัผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ย เน่ืองจากเงินลงทุนเป็นประเภทธุรกิจท่ีไม่มีการผลิตและ
ไม่ตอ้งอาศยัการตลาดและการแข่งขนั หรือจดัหาวตัถุดิบแต่อยา่งใด นอกจากแหล่งเงินลงทุนท่ีมาจากทุนจด
ทะเบียน ก าไรสะสม และแหล่งเงินกูเ้ท่านั้น บริษทัจึงไม่มีขอ้มูลเปิดเผยในเร่ืองการผลิต การตลาด และการ
แข่งขนัในธุรกิจการลงทุน  
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
รายละเอยีดของสินทรัพย์ของบริษัท และ บริษัทย่อยในปี 2553 

ทีด่ิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 

                          (หน่วย : พนับาท) 

       งบการเงินรวม 

 
 
 
   

 
 

ที่ดนิ 

ส่วนปรับปรุง 
ที่ดนิและ    
สิทธิการเช่า 

อาคาร  
และระบบ

สาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ์ 

โรงงานผลติ
กระแส 
ไฟฟ้า 

อืน่ๆ รวม 

ราคาทุน        

31  ธนัวาคม 2552 407,085 145,383 3,387,006 4,620,993 533,810 2,330,798 11,425,075
0 ซ้ือเพ่ิม 136 19,616 5,711 40,097 108,585 517,541 691,686 

จ าหน่าย/ตดัจ ำหน่ำย (106) (2,215) (166,384) (219,706) (60,246) (160,234)
0) 

(608,891) 
โอน - 56 23,455 118,270 - (141,781) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (1,048) (32,119) (83,418) (116,585) 

) 31 ธนัวาคม 2553 407,115 162,840 3,249,788 4,558,606 550,030 2,462,906
98 

11,391,285 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31  ธนัวาคม 2552  - 122,014 2,678,844 3,753,687 170,691 1,049,526 7,774,762 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  7,718 136,715 237,751 33,117 145,940 561,241 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย  / ตดัจ าหน่าย 

- (2.215) (162,533) (211,795) (19,608) (136,712) (532,863) 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  -             (1)  (857) (11,241) (10,771) (22,870) 
31 ธนัวาคม 2553  - 127,517 2,653,025 3,778,786 172,959 1,047,983 7,780,270 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
31 ธนัวาคม 2552  - 11,339 306,848 15,828  - 25,149 359,164 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -   - 2,863  - 29,957 32,820 
ลดลงจากการจ าหน่าย  -  - (7)  -  - (340) (347) 

) ลดลงระหวา่งปี  - (11,339) (220,734) (1,191)  - (24,728) (257,992) 
31 ธนัวาคม 2553  -  - 86,107 17,500 - 30,038 133,645 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2552 407,085 12,030 401,314 851,478 363,119 1,256,123 3,291,149 
31 ธนัวาคม 2553 407,115 35,323 510,656 762,320 377,071 1,384,885 3,477,370 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
ปี 2552  (404 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   608,749 
ปี 2553  (394 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   561,241 
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                                                                                                                                                           (หน่วย : พนับาท)                                           

     งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 
 

 
 

ทีด่นิ 

ส่วนปรับปรุง 
 ทีด่นิและ 
สิทธิการเช่า 

อาคาร  
และระบบ

สาธารณูปโภค 

 
 

อืน่ๆ 

 
 

รวม 

ราคาทุน      
31 ธนัวาคม 2552 211,844 119,088 1,903,131 558,073 2,792,136 
ซ้ือเพ่ิม - 19,037 912 22,485 42,434 
จ าหน่าย / ตดัจ ำหน่ำย - (2,208) (33,572) (40,757)   (76,537) 
โอน -  - 4,588 (4,588) - 
31 ธนัวาคม 2553 211,844 135,917 1,875,059 535,213 2,758,033 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
31 ธนัวาคม 2552 -  101,795 1,544,094 500,020 2,145,909 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,352 74,818 17,308 99,478 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย /   
ตดัจ าหน่าย - (2,208) (32,057) (27,708) (61,973) 
31 ธนัวาคม 2553 -  106,939 1,586,855 489,620 2,183,414 

ค่าเผือ่การด้อยค่า      
31 ธนัวาคม 2552  - 11,339 231,343  - 242,682 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี  -  -  - 29,957 29,957 
ลดลงจำกกำรจ ำหน่ำย  -  - (7)  - (7) 
ลดลงระหวำ่งปี  - (11,339) (170,293)  - (181,632) 
31 ธนัวาคม 2553  -  - 61,043 29,957  91,000 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2552 211,844 5,954 127,694 58,053 403,545 

31 ธนัวาคม 2553 211,844 28,978 227,161 15,636 483,619 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
ปี 2552  (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   128,205 

ปี 2553  (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   99,478 
   
 
 

  เน่ืองจำกในวนัท่ี 1 มกรำคม 2554 สำขำศรีรำชำได้มีกำรเปล่ียนประเภทธุรกิจจำกกำรรับจ้ำงผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นธุรกิจใหเ้ช่ำสงัหำริมทรัพย ์และอสังหำริมทรัพย ์ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.1 และ 1.2 
ส่งผลใหข้อ้บ่งช้ีบำงประกำรของกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวไดล้ดลงไป  ดงันั้นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ 
คำดกำรณ์วำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกกำรใชง้ำนสินทรัพยใ์นอนำคต  จึงมีกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร และ
อุปกรณ์  ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 เป็นจ ำนวนเงิน 225.2 ลำ้นบำท 
และ 151.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   
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สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2553  

(1) ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 
บริษัท  บริษัทยอ่ย 

มลูคำ่ตำม
บญัชี 

(ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ 

 

 

ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

 มลูคำ่ตำม
บญัชี 

    (ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสง
ค์กำรถือ
ครอง 

211.84 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 

1 งำน 

96 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นที่ตัง้
ส ำนกังำน
ใหญ่ 

 201.53 เขตนิคม
อตุสำหกรรม
บำงชนั 

ถ.เสรีไทย 

อ.มีนบรีุ 

กรุงเทพฯ 

41 ไร่ 

1 งำน 

29 ตรว. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลิต
และ
คลงัสินค้ำ 

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

140 ไร่ 
1 งำน 
73 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรในเครือ
และให้บริษัท
ในเครือเชำ่ 

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

144 ไร่ 

3 งำน 

67 ตรว. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลิต
และ
คลงัสินค้ำ 

 ต.หน้ำเหมือง 

อ.เมือง 

จ.ชลบรีุ 

5 ไร่ 

95 ตรว. 
ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นอำคำร
ฝึกอบรม
พนกังำน 

  ถ.สขุมุวิท 
ต.บำงปใูหม่ 
อ.เมืองสมทุร-
ปรำกำร 
จ.สมทุรปรำกำร 

213 ไร่ 

1 งำน 

55
ตรว. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำร
โรงงำน และ
หอพกั 

 ต.บำงพระ 

อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 

25 ไร่ 

1 งำน 

8  ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นหอพกั
พนกังำนและ
ขยำยโรงงำน 

  อ.นำยำยอำม 

อ.โป่งน ำ้ร้อน 

จ.จนัทบรีุ, 
อ.เขำสมิง  
จ.ตรำด 

7,265 
ไร่ 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เพ่ือ
กำรเกษตร 
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(2) อำคำรและระบบสำธำรณปูโภค 
บริษัท  บริษัทยอ่ย 

มลูคำ่ตำม
บญัชี 

(ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ 

 

 

ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

 มลูคำ่ตำม
บญัชี 

(ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสง
ค์กำรถือ
ครอง 

227.16 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 

อำคำร 
1 หลงั 
9 ชัน้ 

6,757.2 

ตรม. 
อำคำร1
หลงั 2
ชัน้ 180 
ตรม. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน       
 
 
 
 

เป็นอำคำร
บริกำร 

 283.49 เขตนิคม
อตุสำหกรรม
บำงชนั 

ถ.เสรีไทย 

อ.มีนบรีุ 

กรุงเทพฯ 

เป็น
อำคำร 

19 หลงั 

32,739.55 

ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลิต
และ
คลงัสินค้ำ 

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

เป็น
อำคำร 
5 หลงั 

10,440 

ตรม. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรในเครือ
และให้บริษัทใน
เครือเช่ำ เรือน
รับรอง โรงยิม 
โรงอำหำร 

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

เป็น
อำคำร 30 
หลงั 

63,828 

ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำร
โรงงำนและ
หอพกั 

 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงพระ 

อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 

45,348 

ตรม. 
ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

อำคำร
ส ำนกังำน 

  ถ.สขุมุวิท 
ต.บำงปใูหม่ 
อ.เมืองสมทุร-
ปรำกำร 
จ.สมทุรปรำกำร 

เป็น
อำคำร 
15 หลงั 

140,933 

ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำร
โรงงำน และ
หอพกั 

 คอนโดอสิ
เทอร์นทำว
เวอร์ 

อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 

1 ห้อง 

214 
ตรม. 

 คอนโด   อ.เขำสมิง  
จ.ตรำด 

4,650 
ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
และโรงงำน 

 ถ.สขุมุวิท   
ต.บำงพระ 
อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบรีุ 

280 
ห้อง 

5,390 

ตรม. 

 อำคำรหอพกั       

 
 
 
 

ต.หน้ำเหมือง 
อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 
 

อำคำร 
3 หลงั 

3,020 

ตรม. 

 อำคำร
ฝึกอบรม
พนกังำนและ
บ้ำนพกั 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ แบ่งเป็นการลงทุนในประเทศ  และการลงทุนในต่างประเทศ   ซ่ึงการลงทุน 

ในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ท่ีส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 
นอกจากน้ียงัมีการลงทุนในกลุ่มพลงังาน ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระ (IPP)  ใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยดว้ย 
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ     ส่วนใหญ่เนน้การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   ในหมวดธุรกิจ 
พลงังานผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานผลิตกรดมะนาว และขยายไปยงัธุรกิจส่ิงทอบางส่วน นอกจากน้ีขยายธุรกิจไปยงั 
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อเน่ือง เช่นโรงงานผลิตพรมรถยนต ์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน เช่นโรงงาน 
เคมี และธุรกิจใหม่ คือ อสงัหาริมทรัพย ์เร่ืองของสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไม่ไดก้ าหนดเป็น 
ตวัเลขมาตรฐานของเงินลงทุนต่อสินทรัพยร์วม  แต่บริษทัฯ ค านึงถึงก าลงัความสามารถ และดูเร่ืองสภาพคล่องเป็นหลกั    
ในอนาคตถา้มีการขยายการลงทุน บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในโครงการท่ีเป็นเงินลงทุนระยะยาว  โดยค านึงถึงผล 
ตอบแทนท่ีเหมาะสม และดูถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนนั้นๆ   หลกัการพิจารณาโครงการลงทุน  
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัล าดบัแรกต่อตวัของโครงการเป็นหลกั  ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ 
วา่เหมาะสมหรือไม่  มีผลดีผลเสียกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งไรประกอบกบัก าลงัความสามารถของบริษทัฯ โดยพิจารณา 
ปัจจยัและเง่ือนไขขอ้จ ากดัต่างๆดว้ย 
 ในเร่ืองของนโยบายการบริหารงาน   แบ่งเป็นบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม   ถา้หากเป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัฯ   
ติดตามผลการด าเนินงาน และประชุมร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน (ถา้มี)  เพื่อใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิ 
ภาพอยา่งเหมาะสม    มีนโยบายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ   ท าหนา้ท่ีครอบคลุมถึงการดูแลการใช ้
ทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  และดูเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน (ถา้มี)  ในส่วนของบริษทั 
ร่วม    บริษทัฯ มีการติดตามดูแลผลประกอบการ  และรับทราบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน    การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอ 
แนะต่อคณะกรรมการของบริษทัร่วม  ในฐานะผูล้งทุน  เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมี  
นโยบายใหบ้ริษทัฯ ท่ีบริษทัลงทุนในสดัส่วนท่ีมีนยัส าคญัใหส่้งแบบประเมินตนเอง เร่ืองระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษทันั้นๆ  ใหส้ านกัตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เพ่ือประเมินขอ้มูล และด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  เพื่อค านึง 
ถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 
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  6. ข้อพพิาททางกฎหมาย      
        

           บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ทรัพยสิ์นของบริษทั                   
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   7. โครงสร้างเงินทุน           
     

(1) หลกัทรัพย์ของบริษัท 
      (ก)   บริษทัมีทุนจดทะเบียน  3,000 ลา้นบาท  เรียกช าระแลว้ 3,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.- บาท  
      (ข)   บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
     (ค) บริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพ่ือผู ้
ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิง (NVDR) ท่ีมีหุน้ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
      (ง)    บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั 

       (จ)    กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั (shareholders agreement)ในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทั 

 
   (2)   ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด  10 รายแรก ของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
  ณ วนัที ่  2  เมษายน  2553 

ล ำดบั รำยช่ือผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง ธุรกิจหลกั จ ำนวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วน % 
1 กลุ่มบริษทั     
 1.1  บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมดำ้ย จ  ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 28,938,500 9.65 
 1.2  บริษทั ยเูน่ียนบริหำรธุรกิจ  จ  ำกดั      กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 22,574,000 7.53 
 1.3  บริษทั ยเูน่ียนแคปปิทอล จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 19,797,800 6.60 
 1.4  บริษทั  โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 17,968,300 5.99 
 1.5  บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 12,973,640 4.33 
 1.6  บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ำกดั บมจ.สหยเูน่ียน ลงทุน 6,239,994 2.08 
 1.7  บริษทั ยเูน่ียนรวมทุน จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 6,082,000 2.03 
 1.8  บริษทั ดำรกำนนท ์จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 3,000,000 1.00 
 1.9  บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ำกดั บมจ.สหยเูน่ียน ลงทุน 2,782,700 0.93 
 1.10 บริษทั ยเูน่ียน เวล็ท ์แมนเนจเมน้ท ์จ  ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 2,420,000 0.81 
2 ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)   12,325,000 4.11 
3 SOLID GAINS DEVELOPMENT LIMITED   10,745,000 3.58 
4 นำยก ำธร  พนูศกัด์ิอุดมสิน                                                                                      8,049,644 2.68 
5 บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ  ำกดั                                                                                     6,703,800 2.24 
6 นำงจำรุณี  ชินวงศว์รกุล   4,726,100 1.58 
7 UBS AG SINGAPORE,BRANCH-PB SECURITIES 

CLIENT  CUSTODY 
  3,969,500 1.32 

8 นำยชุตินธร  ดำรกำนนท ์                                                                                                                  3,427,700 1.14 
9 นำยวิชิต  ชินวงศว์รกุล                                                                                         3,199,400 1.07 

10 GERLACH & CO-DIMENSIONAL EMERGING 
MARKETS VALUE  FUND 

  2,976,400 0.99 
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 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  โดยจะด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทน   ในอตัราท่ีเหมาะสม
จากการลงทุน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี จาก
การค านวณตามวธีิราคาทุนทางบญัชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
               ส่วนนโยบายท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลใหก้บับริษทัฯ นั้น ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย
แต่ละแห่งนั้นๆ 
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8.  การจัดการ 
                 (1)   โครงสร้างการจัดการ 
 
 โครงสร้างกรรมการบริษทัฯ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการ ทั้งหมด  4  ชุด คือคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึง
มีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน หรือเป็นจ านวน 1 ใน 3  จากกรรมการบริษทั 15 คน  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด มีดงัน้ี 

 
1. คณะกรรมการบริษัท  มีจ านวนทั้งหมด 15  คน ดงัต่อไปน้ี 

                             รายช่ือ                                                   ต าแหน่ง 
              1. นายด าหริ  ดารกานนท ์          ประธานกรรมการ 
        2. นายพนสั  สิมะเสถียร                   รองประธานกรรมการสายการบริหาร 
              3. นายสมภพ  อมาตยกลุ                  รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ และประเมินผลกิจการใน

ประเทศ และประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ      
 4. นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา     รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน 

        5.นายชุตินธร  ดารกานนท ์                      รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน 

        6. นางอารยา  อรุณานนทช์ยั                     กรรมการตรวจสอบ /อิสระ 
             7. นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง                      กรรมการตรวจสอบ/อิสระ 
        8. นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์               กรรมการอิสระ 
        9. นายยรรยง  ตั้งจิตตก์ลุ    กรรมการอิสระ    
             10.นายฐิติวฒัน์  สืบแสง                             กรรมการผูอ้  านวยการ 
        11 .นางสาวดาลดัย ์ ทรัพยท์วชียักลุ           กรรมการ 
        12. นายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท ์         กรรมการ  
       13.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท ์                 กรรมการ  
        14.  นายวชัรพงษ ์ ดารกานนท ์                  กรรมการ 
        15.  นายนนัทิยะ  ดารกานนท ์                   กรรมการ 

   
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าทีต่ามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกจิ ดังนี ้

1.  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
 2. ก ากบัดูแลการบริหารกิจการ ใหมี้การจดัการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหมี้ก าไร สามารถ
จ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

         3.ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบบญัชีท่ีถูกตอ้ง และมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 

               4. ดูแลรักษาช่ือเสียง และภาพลกัษณ์อนัดีงามของบริษทัฯ  
               5.พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มท่ีมีบริษทัฯ เป็นผูถื้อ
หุน้ส่วนใหญ่ 
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 6. ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ  
                7. พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ เสนอ 
                8. ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ และพิจารณาเงินค่าตอบแทนการท างานแต่
ละปีของกรรมการผูจ้ดัการบริษทัในกลุ่ม 

             ทั้งน้ีในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือ
หลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้  
 ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูอ้  านวยการโดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร             
            คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ตอ้งเป็นบุคคลผูมี้สญัชาติไทย 
             การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัใหก้ระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ตามขอ้ 
9 (2)  เร่ืองการสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

  

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอสิระ จ านวน  5   คน หรือจ านวน 1 ใน 3 ดังนี ้
1.  นายสมภพ  อมาตยกลุ 

2.  นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ 
3.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 

4.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง 

5.  นายยรรยง  ตั้งจิตตก์ลุ   
  

 หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระ 
                     บริษทัฯ มีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ี้มีความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในกลุ่มของบริษทัฯ ซ่ึงไม่ใช่ผูบ้ริหารงานประจ าของบริษทัฯ และเป็นผูมี้วสิยัทศัน์และ
มีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีรวมทั้งมีคุณสมบติัตามประกาศ ระเบียบ ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของทางการและ
ขอเชิญบุคคลเหล่านั้นเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่กรรมการอิสระขา้งตน้ สามารถใช้
ความรู้ ความสามารถ ใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งเหมาะสม กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัใน
กลุ่ม 

 

 การประชุมคณะกรรมการ 
        ปกติ บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีคณะ
ผูบ้ริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเร่ืองเพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ใหท้ราบวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือแผนท่ีวางไวห้รือไม่ มีเร่ืองตอ้งพิจารณาแกไ้ขอยา่งไร และมอบหมายให้
มีผูติ้ดตามด าเนินการต่อไป  ในรอบปี 2553  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 12 คร้ัง  กรรมการท่ีไม่ติด
ภารกิจในต่างประเทศหรือมีเหตุสุดวสิยัจะเขา้ประชุมทุกคร้ัง เน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนในต่างประเทศมาก  
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ดงันั้นกรรมการบางคนจึงมีความจ าเป็นตอ้งก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีบริษทัฯ ลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนได ้ ในปี 2553 ในส่วนของ
กรรมการซ่ึงอยูท่ี่ส านกังานของบริษทัยอ่ยท่ีนครเซ่ียงไฮ ้หรือประเทศฮ่องกง ในวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
กรรมการนั้นๆ ก็จะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยวธีิ Video conference ดว้ย  อยา่งไรก็ตาม 
เลขานุการบริษทัฯ ไดส่้งบนัทึกรายงานการประชุมใหก้บักรรมการทุกคน ทั้งท่ีเขา้ประชุมหรือไม่ไดเ้ขา้ประชุม
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรับทราบและรับขอ้เสนอแนะ (ถา้หากมี) 
 

           ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ าปี 2553 มีดังนี ้
  รายช่ือ                                               จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมฯ 

1.  นายด าหริ  ดารกานนท ์          9/12      (รวมผา่น  VDO Conf.  4  คร้ัง) 

2.  นายพนสั  สิมะเสถียร    12/12 

3.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา   12/12      

4.  นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์   11/12 

5.  นายสมภพ  อมาตยกลุ      11/12 

6.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั     10/12 

7.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง   11/12 

8.  นายฐิติวฒัน์  สืบแสง    11/12 

9.  นางสาวดาลดัย ์ ทรัพยท์วชียักลุ   12/12 

10. นายชุตินธร  ดารกานนท ์    5/12 (รวมผา่น  VDO Conf.  1  คร้ัง) 

11. นายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท ์   8/12  

12. นายบวรรัตน์  ดารกานนท ์    6/12 (รวมผา่น  VDO Conf.  4  คร้ัง) 

13. นายวชัรพงษ ์ ดารกานนท ์    12/12 

14. นายนนัทิยะ  ดารกานนท ์    11/12 

15. นายยรรยง  ตั้งจิตตก์ลุ       9/12 
   

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ  ( audit  committee ) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.  และไดผ้า่นมติคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  19 พฤศจิกายน 2552 ในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีระยะเวลา 3 ปี  
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

1.  นายสมภพ  อมาตยกลุ              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั         กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง           กรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินบริษทัฯ คือนางอารยา  
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อรุณานนทช์ยั ซ่ึงมีประสบการณ์ผา่นส านกังานตรวจสอบบญัชี ไพร์ส วอเตอร์ เฮา้ส์ และเคยเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของธนาคารกสิกรไทย และบริษทัหลกัทรัพยม์าก่อน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบคือ 
 1.   สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการคดัเลือก ทบทวน และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก 
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก เก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  และสอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทางการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และดูแลไม่ใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4.  จดัท าสรุปรายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายงานดงักล่าว ตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั เพ่ือส่งให้
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5.  ใหฝ่้ายจดัการมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ ตลอดจนติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว 

6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ส าคญั 

7.  ประเมินผลการปฏิบติังานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 8.  ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
   3. คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีมีประสบการณ์ และมีคุณสมบติัเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนั ตามรายนามดงัน้ี 
  

  รายช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสมภพ  อมาตยกลุ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2. นายด าหริ  ดารกานนท ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3. นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.  มีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ 

2.  ก าหนดแนวทางการสรรหา กรรมการบริษทั 

3.  พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 

4.  ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการโดยน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
 
 4.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วย 
  รายช่ือ     ต าแหน่ง 

1.  นายฐิติวฒัน์  สืบแสง   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีีี ่ยง 
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2.  น.ส.ดาลดัย ์ ทรัพยท์วชียักลุ  กรรมการ 

3.  นายวชัรพงษ ์  ดารกานนท ์  กรรมการ 

4.  นางศรีนวล  สมบติัไพรวนั  กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ วางนโยบาย และติดตามดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงของ

บริษทัฯ  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเฉพาะดา้นเพ่ือ
ปฏิบติังานบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสมได ้  

 
   อน่ึง เลขานุการบริษัทฯ  คือ  นางศิรินนัท ์  ศนัสนาคม ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดซ่ึงระบุไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัท่ี 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 
89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23   
 บริษทัฯ ไดแ้นบขอ้มูล  เก่ียวกบัวฒิุการศึกษา ประวติัและประสบการณ์ ตลอดจนประวติัการอบรม
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี และทกัษะของการเป็นกรรมการของกรรมการบริษทั และขอ้มูลของผูบ้ริหาร มาดว้ยแลว้ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 8  ส่วนรายช่ือของกรรมการบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข  9 หมายเลข 10 และหมายเลข 11 ตามล าดบั 
 
  

     (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
                     การเลือกตั้งกรรมการของบริษทั ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงท าหนา้ท่ี พิจารณา
สรรหาผูท้รงคุณวฒิุหรือผูมี้ความรู้ ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียง
พอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริษทัฯ และมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อระเบียบของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือน าเสนอผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ  ซ่ึงด าเนินการตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  

2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะคร้ังเดียวเตม็ตามจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งใน
คราวนั้นก็ได ้ ทั้งน้ี ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร ซ่ึงใชว้ธีิการเลือกตั้งใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายมหาชน 

2.3  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  ในส่วนของสิทธิผูถื้อหุน้รายยอ่ย เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั
ขา้งตน้ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวเ้ป็นกรณีพิเศษ     

                      ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกในจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 
                       กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิจบั
สลากกนั และปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
                        กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง จะเลือกเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
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                        นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1.       ตาย 
2        ลาออก 
3.     ขาดคุณสมบติั 
4.    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ ท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ    จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
5.       ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

                     (3)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
                3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

        ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั เป็นค่าตอบแทนประเภทเบ้ียประชุม และ/หรือ เงินตอบแทนบ าเหน็จ
กรรมการซ่ึงเป็นจ านวนคงท่ี ในฐานะหนา้ท่ีกรรมการตามต าแหน่งเท่านั้น ซ่ึงเคยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้แลว้ จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายไดรั้บ  ในรอบปี  2553 อยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผู ้
ถือหุน้  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือ จ านวนเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 
  ท่ีไดรั้บจากบริษทั จากบริษทัยอ่ย 

1 นายด าหริ  ดารกานนท ์ 4,190,000.- - 
2 นายพนสั  สิมะเสถียร 3,300,000.- 108,000.- 
3 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา 3,300,000.- 204,000.- 
4 นายสมภพ  อมาตยกลุ  3,448,000.- 312,000.- 
5 นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 260,000.- - 
6 นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ 720,000.-  - 
7 นายฐิติวฒัน์  สืบแสง 120,000.- 180,000.- 
8 นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง 240,000.- 72,000.- 
9 นางสาวดาลดัย ์ ทรัพยท์วชียักลุ 120,000.- 36,000.- 

10 นายชุตินธร  ดารกานนท ์ 3,300,000.- - 
11 นายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท ์ 120,000.- - 
12 นายบวรรัตน์  ดารกานนท ์ 120,000.- - 
13 นายวชัรพงษ ์ ดารกานนท ์ 120,000.- 144,000.- 
14 นายนนัทิยะ  ดารกานนท ์ 120,000.- 144,000.- 
15 นายยรรยง  ตั้งจิตตก์ลุ 120,000.- 192,000.- 

     รวม  19,598,000.- 1,392,000.- 
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          3.2  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ในรอบปี  2553  
รวมทั้งส้ิน 5 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนสั เท่ากบั 11,697,865.86 บาท   กรรมการซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารอ่ืน นอกจาก 5  รายขา้งตน้น้ี  ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี ต่อจากกรรมการผูอ้  านวยการลงมา ท่ี
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนน้ีจากบริษทั เน่ืองจากมีต าแหน่งรับผิดชอบในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัอ่ืนในกลุ่ม 
และไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั จากบริษทันั้นๆ อยูแ่ลว้ ในส่วนของบริษทัฯ กรรมการซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารดงักล่าวรับค่าตอบแทนในฐานะเบ้ียประชุมกรรมการเท่านั้น 

  

3.3  ในรอบปี 2553  บริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั จ านวน 10 บริษทั  มีผูบ้ริหารรวมจ านวน  50    ราย  
ไดรั้บค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนสั รวมเป็นจ านวนรวม  71.15   ลา้นบาท 

                3.4   ค่าตอบแทนอ่ืน 

 นอกจากเงินเดือน โบนสัขา้งตน้   บริษทัฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหผู้บ้ริหารจ านวน 5 ราย ในลกัษณะ
เป็นเงินสมทบ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2553 เป็นจ านวนเงิน 296,688.-
บาท โดยมี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ กองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ 
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      (4) การก ากบัดูแลกจิการ 
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 30 กวา่ปี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการเป็น

อยา่งมาก โดยยดึถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลกัปฏิบติัและก ากบัดูแลกิจการในดา้นต่างๆ เพ่ือใหธุ้รกิจมีความ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ภายใตห้ลกัการท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ใหค้วามเป็นธรรมเหมาะสมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
ทั้งน้ี หลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัสอดคลอ้งกบัหลกัการ และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ นอกจากมีสิทธิต่าง ๆ ขั้นพ้ืนฐาน เช่น สิทธิการลงคะแนนเลือกกรรมการ เลือก
ผูส้อบบญัชี พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นตน้ แลว้ยงัมีสิทธิในการรับผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปของเงินปันผลตามสดัส่วนการถือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิในการซ้ือขาย โอนหุน้ และการ
ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการ 

1.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่ละคร้ัง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระ
การประชุมหรือส่งค าถามล่วงหนา้ ท่ีเก่ียวกบับริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ ประชาสมัพนัธ์ผา่น 2 
ช่องทางคือ เปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบส่ือสารอิเลค็ทรอนิคส์ (ELCID) ของตลาดหลกัทรัพย ์และผา่นทาง Website 

ของบริษทัฯ คือ WWW.sahaunion.co.th ล่วงหนา้ก่อนการส่งเป็นเอกสารใหผู้ถื้อหุน้ 

1.2 ผูถื้อหุน้สามารถศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ เพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการลงคะแนนเสียง
เก่ียวกบัวาระต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไดจ้ากหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีพร้อมงบ
การเงินของบริษทัฯ ซ่ึงในหนงัสือเชิญประชุมนั้นขอ้มูลของแต่ละวาระมีการระบุวตัถุประสงค ์ เหตุผล และ
ความเห็นของคณะกรรมการ 

- ขอ้มูลผลการด าเนินงาน ปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจ าปี 
- ขอ้มูล และประวติัยอ่ของกรรมการแต่ละคนท่ีเสนอเขา้แทนกรรมการท่ีหมดวาระ 
-ขอ้มูล ช่ือ สกลุ ของผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบบญัชีท่ีสงักดั ประสบการณ์ในการตรวจสอบ 

ค่าบริการ ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ 
- ขอ้มูลเสนอขออนุมติัจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งขอ้มูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผล และ

เหตุผลประกอบ 

-  หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 

1.3  ในการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ เช่น สิทธิการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง   ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่
สามารถมาประชุมดว้ยตนเองได ้      สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงมติได ้ โดย
บริษทัฯ ไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ซ่ึงผูถื้อหุน้อาจจะเลือกกรรมการ
อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะก็ได ้

- บริษทัไม่เคยจ ากดัสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ประการใด 
- นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ โดยจดัเจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือดา้นการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงเปิดลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง และหลงัเวลาเร่ิมประชุมแลว้ 
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 40 

- บริษทัฯ จดัประชุมโดยใชส้ถานท่ี ท่ีส านกังานใหญ่ ติดถนนใหญ่ มีเสน้ทางคมนาคมสะดวก ในเวลาท่ี
ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ประชุมไดท้นัเวลาเสมอ โดยมีอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมไวรั้บรอง พร้อมแจกของช าร่วยใหผู้ถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมในแต่ละปี 

-  ในการประชุมผูถื้อหุน้  เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุม ประธานแจง้ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัองคป์ระชุม แลว้จึง
เปิดประชุม โดยแนะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ทั้งน้ีในปี 2553 มีคณะกรรมการเขา้
ร่วมประชุม 13 คน จากคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยประกอบดว้ย รองประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธาน
ท่ีประชุมแทนประธานกรรมการซ่ึงติดภารกิจในต่างประเทศ กรรมการผูอ้  านวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการ เลขานุการบริษทั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  

-   ประธานไดแ้จง้วธีิการลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการประชุม 
- ระหวา่งการประชุมตามวาระต่างๆ ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ และมีการ

ตอบค าถามต่างๆ จนเป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ียงัรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ไปพิจารณา
ต่อไป 

- บริษทัฯ ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เม่ือผูถื้อหุน้
ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ในแต่ละวาระหลงัประมวลขอ้มูล ประธานแจง้มติและจ านวนคะแนนเสียงแต่ละ
ประเภท ทั้งเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นจ านวนก่ีเสียงของแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบในท่ี
ประชุม และมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัฯ เสนอ โดยมีการเสนอ

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี
ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน ตามขอบเขตความรับผิดชอบของงาน และตามแต่ละต าแหน่งงาน ซ่ึงมี
การพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายคน  

-วาระการเลือกตั้งกรรมการ 
มีการเสนอช่ือและนามสกลุของกรรมการ ท่ีจะด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ซ่ึงผา่น  

การกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาแลว้ โดยมีขอ้มูล ประวติัยอ่ของกรรมการดงักล่าว ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ได้
รับทราบล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ในปี 2553 ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมหลายคนเสนอใหใ้ชว้ธีิเลือก
กรรมการทั้งชุด บริษทัฯ จึงใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการทั้งชุด ตลอดจนบนัทึกมติจ านวนคะแนนเสียง
ไวด้ว้ย 

-วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล 
             ประธานไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และหลกัเกณฑเ์หตุผลของจ านวนเงินปันผลท่ี
เสนออนุมติัในปีน้ี ซ่ึงเห็นวา่มากกวา่นโยบายท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการมีความเห็นวา่ มีความเหมาะสม และผูถื้อ
หุน้ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีสูง เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของ
สถาบนัการเงิน ซ่ึงผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

-วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 ประธานไดเ้สนอผูถื้อหุน้ พิจารณาผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ   ซ่ึงเสนอช่ือผูส้อบบญัชีมากกวา่ 1 ราย โดย
สงักดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเดียวกนั และแจง้ขอ้มูลประวติัการสอบบญัชีของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงมี
คุณสมบติัตามท่ี ก.ล.ต.ก าหนด ทั้งยงัมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ หรือคณะกรรมการ 
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หรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้งเสนออตัราค่าสอบบญัชี ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว 
- บริษทัฯ ไม่มีเสนอวาระอ่ืนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา นอกจากท่ีไดแ้จง้ไวแ้ลว้ในหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึง

ตอนทา้ยการประชุมเป็นการแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ หรือซกัถามขอ้สงสยัเพ่ิมเติมเท่านั้น และคณะ 
กรรมการ  ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้อบขอ้สงสยั จนหมดค าถาม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

- เลขานุการบริษทัฯ มีการบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีสาระส าคญัครบถว้น และส่งตลาด
หลกัทรัพย ์ ภายใน 14 วนั หลงัวนัประชุม พร้อมทั้งมีระบบการจดัเก็บรักษาท่ีดี ซ่ึงสามารถตรวจสอบและใช้
อา้งอิงไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว โดยดูจาก Website ของบริษทั คือ 
WWW.sahaunion.co.th 

1.4  บริษทัฯ มีหุน้ในส่วนของ Free float มากกวา่ร้อยละ 25 ซ่ึงท าใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการซ้ือขายอยา่ง
คล่องตวั  และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มีสภาพคล่องในตลาดรอง  

   

  2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 2.1  บริษทัฯ มีทั้งผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย และผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ ซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิ
ทดัเทียมกนั  สิทธิการลงคะแนนเสียงก าหนดให ้ 1 หุน้ มีสิทธิ 1 เสียง บริษทัฯ ไม่มีการละเมิดสิทธิของผูถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ ดงัตวัอยา่ง ไม่วา่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ ต่างมีสิทธิลงคะแนน
ทดัเทียมกบัผูถื้อหุน้ใหญ่  อีกทั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งไดต้อบค าถามทุกขอ้ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย และผูถื้อหุน้
ต่างชาติ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จนหมดค าถาม  ตลอดจน ก่อนถึงวนัประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัฯ มีช่องทางทาง 
Website ของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเขา้เป็นวาระในการเชิญประชุมผูถื้อหุน้ได้ 
 -   บริษทัฯ มีการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยมีการส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะไปใหพ้ร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

  -  ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  มีการแนะน าขั้นตอนการมอบฉนัทะ พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือ
หลกัฐานท่ีตอ้งใชป้ระกอบหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเป็นการปฏิบติัตามขั้นตอนการมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงไม่มี
กฎเกณฑท่ี์จะท าใหยุ้ง่ยากต่อการมอบฉนัทะ 
 -    บริษทัฯ มีการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย  14 วนั ก่อนวนัประชุม  เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ทุกคนมีเวลาศึกษาขอ้มูล และพิจารณาวาระต่างๆ เพ่ือตดัสินใจวา่ จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้หรือไม่ 

 -   บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูล ประกาศก าหนดวนั  เวลาประชุม และก าหนดวาระต่างๆ ในการประชุมผู ้

ถือหุน้ไวบ้น Website ของบริษทั WWW.sahaunion.co.th) ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 -   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดวธีิการลงคะแนนเสียง โดยให ้1 หุน้ มีสิทธิ 1 เสียง ในการพิจารณา
ทุกวาระ 
 2.2  เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัฯ มีก าหนดนโยบายในเร่ืองน้ี โดยมีมาตรการออกระเบียบขอ้บงัคบัครอบคลุมเร่ืองดงักล่าว คือ 
หา้มพนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหนา้ท่ีของผูอ่ื้นเพื่อประโยชน์ของ
ตนหรือเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้นในทางมิชอบ และตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  นอกจากน้ีมีบทลงโทษทาง
วนิยัในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการกระท าผิดระเบียบวนิยัขา้งตน้  บริษทัฯ มีบทก าหนดโทษไวเ้ป็นล าดบัขั้นตอนตาม
ระเบียบภายในของบริษทัแลว้  ซ่ึงพนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการไดรั้บทราบและปฏิบติัตาม 

 บริษทัฯ มีการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยก าหนดใหก้รรมการหรือ
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ผูบ้ริหาร หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทาง
การเงินประจ างวด หรือไตรมาสต่างๆ  และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลนั้นแลว้ โดยมีเลขานุการ
บริษทัฯ แจง้ตารางเวลาใหก้รรมการ และผูบ้ริหารทุกคนทราบหลกัการ 

2.3  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ตามท่ีโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นธุรกิจลงทุนนั้น บริษทัฯ ในฐานะเป็นบริษทัแม่ มีการถือ
หุน้ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ตั้งแต่เร่ิมแรก เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ ช่ือเสียงทางธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือ
อ านาจการต่อรองทางการคา้ ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งมีรายการระหวา่งกนั ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา รายการ
ระหวา่งกนัส่วนใหญ่ เป็นลกัษณะประเภทรายการทางการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป 

 ในกรณีท่ีมีรายการเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืน เช่นการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์ หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัฯ ไดพิ้จารณากระท ารายการเพ่ือผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั มีการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุม
คณะกรรมการ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่มีส่วนไดเ้สียในการท ารายการ และไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในการพิจารณาเร่ือง
ดงักล่าวในท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. อยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทุนทราบก่อนการท ารายการผา่นช่องทาง
ส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีรายละเอียด / ประเภทรายการ / ช่ือ ความสมัพนัธ์
ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งท ารายการ นโยบายการก าหนดราคา  ขนาดมูลค่าของ
รายการ ตลอดทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  

ขอ้มูลรายละเอียดของรายการดงักล่าว ในรอบปี 2553  ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบหมายเลข    12 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภท การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีรายการดงักล่าว 

เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  เน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มเพ่ือความ
คล่องตวั  และใหเ้กิดผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงสุด  โดยบางคร้ังจ าเป็นตอ้งมีการใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ 
ถือหุน้ขา้งมาก เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน ส่วนหน่ึง หรือบางคร้ัง บริษทัในกลุ่มท่ีมีเงินเหลือ ก็น ามาฝากไวท่ี้
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัแม่  โดยบริษทันั้นๆ จะไดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีไม่ต ่ากวา่ท่ีจะไดรั้บจากสถาบนัการเงิน
ภายนอก (Arm’s length basis)  หรือมีกรณีท่ีบริษทัเขา้ค ้าประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นไปตามสญัญา
การร่วมทุนเหล่านั้น  

 
3.  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
เป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินงานไปไดต้ามวตัถุประสงค ์รวมทั้งจะท าใหบ้ริษทัฯ 
มีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานต่างยดึหลกัการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียต่างๆ ภายใตห้ลกัการ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 เก่ียวกบัดา้นพนกังาน  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั 
อาชีวะอนามยั สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนกังาน โดยมีคู่มือ และก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการ
พนกังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงพนกังานมีการรับทราบเร่ืองดงักล่าว 
 -  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานในกลุ่มสหยเูน่ียน โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ 
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ดูแล ติดตาม และประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทุนฯ ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีเป็นการใหพ้นกังานออมเงินเก็บสะสม
ในระยะยาว และบริษทัฯ ไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
 -  นอกจากเร่ืองกองทุนส ารองเล้ียงชีพ      บริษทัฯ มีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในกลุ่มสหยเูน่ียน  
เพื่อใหพ้นกังานออมเงินไวใ้นทุกงวดของการรับเงินเดือน และรับเงินปันผลประจ าปี  อน่ึง ถา้หากพนกังานมี
ความจ าเป็นสามารถกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไดต้ามประเภทเงินกูต้่างๆ ซ่ึงมีขอ้บงัคบัและก าหนดระเบียบ
การปฏิบติัไว ้ ส าหรับเงินออมท่ีสะสมไวพ้นกังานจะไดรั้บคืนเม่ือลาออกหรือเกษียณ ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานมีความ
มัน่คง และด ารงชีพไดห้ลงัเกษียณแลว้ 
 -  นโยบายดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ เนน้ระบบ  Competency มีการฝึกอบรม  เพื่อใหพ้นกังาน มี
ทกัษะ ความรู้เพ่ิมในลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้มีศกัยภาพจะสามารถกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานท่ีมีความ
รับผิดชอบมากข้ึน  ทั้งน้ีบริษทัฯ ใหพ้นกังานทั้งหลายอบรม และปฏิบติัตามแนวทางการปรับปรุงงานเพ่ือระบบสู่
ความเป็นเลิศของสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  โดยพนกังานทั้งหลายไดรั้บทราบและเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

3.2  ดา้นเก่ียวกบัลูกคา้  บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม  รักษาความสมัพนัธ์ท่ีดี และ
รับผิดชอบต่อลูกคา้โดยปฏิบติัตามค ามัน่ท่ีใหไ้วต้่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด    
 3.3   การปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษทัฯ กลุ่มของบริษทัฯ มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่คา้ 
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง เช่นเม่ือมีการตกลงราคาขายแลว้ แต่ตน้ทุนของบริษทัฯ สูงข้ึนกวา่ตอนท่ีตกลงกนั อนัเป็นผล
จากราคาวตัถุดิบสูงข้ึนในภายหลงั  บริษทัฯ ก็ยงัคงส่งมอบสินคา้ในคุณภาพท่ีตกลงกนัไว ้ และตามราคาท่ีไดต้ก
ลงกนัไว ้
 3.4  นโยบายเร่ืองการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี  บริษทัฯ เนน้เร่ืองความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
ตวัอยา่งเช่น กลุ่มของบริษทัฯ มีการช าระหน้ีค่าสินคา้ หรือมีการช าระหน้ีเงินกูต้ามเวลาท่ีถึงก าหนดช าระเงินอยา่ง
เคร่งครัด 
 3.5  บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั รับผิดชอบต่อเงินลงทุนของผูถื้อ
หุน้โดยใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในรูปของเงินปันผล ตามนโยบายท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ เร่ือง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกจากน้ีใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการติดต่อสอบถามขอ้มูลไดผ้า่นช่องทางผูล้งทุนสมัพนัธ์ 
 3.6  บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ดงั
ตวัอยา่งกลุ่ม ของบริษทัฯ มีการจดัท าบ่อบ าบดัน ้ าเสีย  ดูแลควบคุมการปล่อยมลพิษ ตลอดจนมีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม โดยไดรั้บหนงัสือรับรองระบบ ISO 14000  ISO 14001 รวมทั้งมีการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานดงักล่าวดว้ย 
 3.7   บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไม่ท าให้
ชุมชนในบริเวณใกลเ้คียงไดรั้บความเดือดร้อน แต่มีการสร้างประโยชน์ให ้เช่นใหป้ระชาชนมีงานท า มีสวสัดิการ 
บริษทัฯ มีการควบคุมเร่ืองเสียง เร่ืองมลภาวะต่างๆ ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือต่อสงัคม ดงัตวัอยา่ง มีการบริจาค
อุปกรณ์การเรียน การสอน ใหโ้รงเรียน ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจงัหวดั  หรือมีกิจกรรมต่างๆ ตามขอ้มูลท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นหมวดกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
    3.8  บริษทัฯ มีช่องทางติดต่อกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่นผูถื้อหุน้ โดยผา่นทางผูล้งทุนสมัพนัธ์ ซ่ึงสามารถ
ติดต่อหรือร้องเรียนผา่นมาท่ี นางชนิดา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา หมายเลขโทรศพัท ์  02-3115111 ต่อ 7674  หรือ
ทางโทรสาร หมายเลข  02-7414823  ทั้งน้ีจะมีการประสานงานด าเนินเร่ืองในขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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  4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษทัฯ มีนโยบายเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัต่างๆ อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัต่อเวลา
ดว้ยความโปร่งใส  เพ่ือผูถื้อหุน้และผูล้งทุนสามารถเขา้ใจ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจได ้ แบ่งเป็นขอ้มูลท่ี
เปิดเผย ซ่ึงเกิดข้ึนตามสถานการณ์ในระหวา่งปี และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ ประจ าปี  ตลอดทั้งรายงานทาง
การเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี  ทั้งน้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2)  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยสรุปไดแ้ก่ 
 4.1  เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้  โดยแสดงช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกภายใตผู้ถื้อหุน้ใหญ่ มีการแสดง
ช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ และรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง รวมทั้งสดัส่วนหุน้ท่ีถือดว้ย 
 4.2 ส่วนของคณะกรรมการแสดงช่ือ นามสกลุ ต าแหน่งหนา้ท่ี รวมทั้งกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ฯ และจ านวนหุน้ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัถือหุน้อยู ่
 4.3 ส่วนของประวติักรรมการ มีเร่ืองการอบรมในการท าหนา้ท่ีกรรมการและประสบการณ์การท างาน
ดว้ย   
 4.4  มีการแสดงค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ และจ านวนเงินของกรรมการเป็นรายบุคคล 
 4.5  การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ มีการแสดงจ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
 4.6   มีการแสดงรายงานทางการเงิน แสดงสถานะ และผลการด าเนินงาน ทั้งงบดุล งบก าไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 4.7 แสดงขอ้มูลค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 4.8  รายงานของผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีความเป็น
อิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. 
 4.9  มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ และแนวโนม้สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั ของ
แต่ละธุรกิจหลกั 
 4.10  มีการแสดงขอ้มูลเร่ืองปัจจยัความเส่ียง 
 4.11  มีการแสดงขอ้มูลเร่ืองรายการระหวา่งกนั 
 4.12  เร่ืองความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัอยา่งโปร่งใส และครบถว้นถูกตอ้ง 
ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ  บริษทัฯ มีขอ้มูลแสดงทาง Website 

ของบริษทั คือ  WWW.sahaunion .co.th  และขอ้มูลท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์และการตดัสินใจของ
ผูล้งทุน บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
(Investor Relation)  บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีน้ี โดยมีผูล้งทุนทั้งท่ีเป็นสถาบนั และไม่ใช่สถาบนั  
นกัวเิคราะห์ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดติ้ดต่อและประชุมร่วมกบัผูแ้ทนของบริษทัฯ  เพ่ือขอทราบขอ้มูลและข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เสมอมา  ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้นางชนิดา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา หมายเลขโทรศพัท ์
02-3115111 ต่อ 7674 หมายเลขโทรสาร 02-3116867  ทั้งน้ีบริษทัฯ ยนิดีรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัวเิคราะห์  นกัลงทุนทั้งสถาบนั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 ทั้งน้ีขอ้มูลต่างๆขา้งตน้มีรายละเอียดในแต่ละเร่ืองปรากฏตามหมายเลขหนา้ในสารบญัแลว้ 
    

http://www.sahaunion/
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  5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยไดท้ า
หนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการ คือ 
 5.1  บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบาย และคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมติั และ
ลงนามรับรองเอกสารดงักล่าว มีการส่ือความใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในกลุ่มขององคก์รลงนามรับทราบ  และปฏิบติัต่อไป 
 5.2  เร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ  กลุ่มของบริษทัฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใตทิ้ศทางเดียวกนั  การ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ยดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซ่ึงทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบกนัเป็นอยา่งดี และถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานมาโดยตลอด  นโยบายจริยธรรมน้ีติด
ประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย เห็นไดช้ดัเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมถึงพนกังานทุกระดบั  ทั้งน้ี 
บริษทัฯมีการติดตามการปฏิบติังานและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณขา้งตน้อยา่งสม ่าเสมอ 
 5.3  เร่ืองภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ 
 -   คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงค ์ ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์เป้าหมาย 
และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม เพ่ือใหทุ้กฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร และพนกังานทราบ
วตัถุประสงค ์และเดินไปในทิศทางเดียวกนั 

-  ท่ีผา่นมา ทั้งคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมีการก ากบัดูแลบริษทั ใหป้ฏิบติัถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งน้ีคณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะ เยีย่งวญิญูชนพึงปฏิบติั โดยคณะกรรมการไดรั้บการอบรมเก่ียวกบั บทบาท 
หนา้ท่ี และทกัษะการเป็นกรรมการจาก IOD ทุกคน 

5.4  เร่ืองการประชุมของคณะกรรมการ 
   - ในปีท่ีผา่นมา มีการประชุมคณะกรรมการรวม  12  คร้ัง  ซ่ึงการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย 

ปรากฏตามขอ้มูลการประชุมกรรมการในหมวดโครงสร้างการจดัการ ปกติคณะกรรมการทุกรายจะประชุมอยา่ง
สม ่าเสมอ  ยกเวน้ผูท่ี้ติดภารกิจตอ้งเดินทางต่างประเทศ ถึงกระนั้นกรรมการท่ีปฏิบติัภารกิจในต่างประเทศบาง

แห่งท่ีมีระบบ  Video Conference จะเขา้ร่วมประชุมผา่นทาง Video Conference เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

-  ปกติ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เช่นกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระดว้ย มีโอกาสประชุม
ระหวา่งกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมอยูด่ว้ย เพ่ือประเมินเร่ืองต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจหรือประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีดว้ย 

-  บริษทัฯ มีการแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน เร่ืองใดท่ีฝ่ายจดัการเห็นวา่ควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีแลว้ จะมีการ
ด าเนินการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

-   คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองปีละคร้ังอยา่งสม ่าเสมอ  และมีการรวบรวม
ผลการประเมินโดยเลขานุการบริษทัฯ โดยมีการรายงานผลใหค้ณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ และพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

5.5ในส่วนของการประเมินผลงานของกรรมการผูอ้  านวยการ จะมีการพิจารณาเพ่ือก าหนดผลตอบแทน 
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

5.6 ตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจของบริษทัฯ เก่ียวกบัเร่ืองการพนกังาน ตลอดจนผูบ้ริหาร บริษทัฯ มี
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แผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร และผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งน้ี มีแผนพฒันาอบรมและวางตวับุคคล
ไว ้เพ่ือใหง้านต่อเน่ือง และบรรลุวตัถุประสงค ์

5.7 บริษทัฯ มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดซ่ึงระบุไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัท่ี 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา
89/16,มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ส าหรับเลขานุการของบริษทัฯ มีความสามารถใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ นอกจากน้ียงัดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวบรวมผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ และสรุปผลใหค้ณะกรรมการทราบเพ่ือปรับปรุงต่อไป พร้อมทั้งประสานงาน
ใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการจนเสร็จการ 

5.8  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการของบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูอ้  านวยการ และไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

ทั้งน้ีมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจนตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละคน ซ่ึงแตกต่างกนั  ซ่ึงมีระบุ
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ของแต่ละคนในคู่มือนโยบายการบริหาร  นอกจากน้ีประธานกรรมการ มีความเป็นอิสระ
ในการเสนอความคิดเห็น ไม่ถูกครอบง าโดยฝ่ายบริหาร และไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารประจ าของบริษทัฯ 

5.9  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2542 ทั้งน้ีถูกตอ้งตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ปี 2552 ดว้ยเช่นกนั  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมดและเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ในปี 2553 กรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 
 

 รายช่ือ                 ต าแหน่ง   จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม   
        คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.   นายสมภพ  อมาตยกลุ        ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  9/9 
2.   นางอารยา  อรุณานนทช์ยั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  7/9 
3.   นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  9/9 

กรรมการทั้ง 3 คน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด โดยในปี 2553 มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  9 คร้ัง และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุก
ไตรมาส 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการก าหนดกฎบตัร (CHARTER) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัใหค้วามเห็นชอบ  โดยมีขอบเขต  หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน คือ 
              1.    สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

         2.  มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดัเลือก  ทบทวน  และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก ร่วมกบัผูบ้ริหาร
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก เก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้

         3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทางการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และดูแลไม่ใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
         4.จดัท าสรุปรายงานการก ากบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั เพ่ือส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
         5. ใหฝ่้ายจดัการมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ  ตลอดจนเร่งรัดใหแ้กไ้ข ขอ้บกพร่อง 
               6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ส าคญั 

 7. ภารกิจอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
ในส่วนของประวติัคณะกรรมการตรวจสอบ  ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบหมายเลข  8 

  ทั้งน้ี  การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2553 นั้น บริษทัฯ ไดแ้นบรายงานการก ากบั
ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข 13 
 5.10  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัมีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการใหมี้ความเหมาะสม  ชดัเจน รัดกมุแต่ไม่ซ ้ าซอ้น มีการ
ก าหนดอ านาจการด าเนินงานของแต่ละระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารจนถึงฝ่ายปฏิบติังาน  การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่ง
ผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหวา่ง
กนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหาร เพ่ือติดตามประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพยสิ์นเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั รายละเอียดของความเห็นของ
คณะกรรมการ เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ ภายใตห้วัขอ้ 10 ของแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีเร่ืองการควบคุมภายในแลว้ 
 บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินของบริษทัวา่ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหน่วยงานน้ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีโดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานตรวจสอบประจ าปี และงานเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 
โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ีถา้เป็นกรณีเร่งด่วนมีการรายงานตรงต่อ
ผูบ้ริหารดว้ย เพื่อใหส้ามารถพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขเหตุการณ์ไดท้นัเวลา  ในการน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

5.11  เร่ืองการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีนายฐิติวฒัน์ สืบแสง เป็นประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง คณะผูบ้ริหารระดบัสูงมีการประชุมก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง  ตลอดจนมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จดัท าระบบ ขั้นตอนการจดัการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทัว่
ทั้งองคก์ร พร้อมทั้งระบบการติดตามเพื่อน าไปปฏิบติังานตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยมีรายละเอียดของเร่ืองน้ีกล่าวไวภ้ายใตเ้ร่ืองปัจจยัความเส่ียง และเร่ืองการบริหารความเส่ียง ภายใตห้วัขอ้การ
ควบคุมภายใน 

5.12  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็น
กรรมการชุดเดียวกนั  ทั้งน้ีคณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66 %  
ซ่ึงประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมี
ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัเหมาะสม ดงัน้ี 

 รายช่ือ     ต าแหน่ง 
1.  นายสมภพ  อมาตยกลุ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อิสระ 
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2.  นายด าหริ  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อิสระ 
 
 ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ มีดงัน้ี 

1.  ก าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษทั 

2.  มีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ 
3.  พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
4.  ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ โดยน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

ในรอบปี 2553  คณะกรรมการดงักล่าว มีการประชุม   2   คร้ัง  เพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการ
เสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ ตลอดจนพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

5.13  กรรมการอิสระ 
 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2553    มีจ านวน  15 

คน ทั้งน้ีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และมีความรู้ในเร่ืองธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย 

ในระหวา่งปี 2553 มีการประชุมสรรหากรรมการใหม่ พิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เลือกกรรมการใหม่
ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการตั้งแต่ มกราคม 2554 แทนกรรมการเดิมท่ีลาออก ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้   

5.14  รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดย
เลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฎิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งยงัใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั และ
ประมาณการอยา่งดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินและไดป้รับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงและบงัคบัใชโ้ดยตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2550  ในส่วนท่ีเก่ียวกบังบการเงินเฉพาะของบริษทั บญัชีเงินลงทุนไดบ้นัทึกตามวธีิราคาทุนเดิม 
เสมือนหน่ึงใชว้ธีิน้ีในงบการเงินตั้งแต่เร่ิมแรก ส าหรับงบการเงินรวม ยงัคงใชว้ธีิรับรู้ก าไรขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สียเหมือนเดิม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการเพ่ือรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มของบริษทัฯ ซ่ึงจะบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไปดว้ย ทั้งน้ีงบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการ
รับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชี 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การด ารงรักษาไว ้ ซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษา
ไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพ่ือใหท้ราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมี
สาระส าคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึง
เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบหมายเลข 13 แลว้ 
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คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 
 5.15   บริษทัฯ ไม่มีโครงการใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
 5.16   ในปีท่ีผา่นมา  คณะกรรมการบริษทัฯ   มีการติดตาม   ก ากบั   ดูแล  ผลการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงกบันโยบาย  ซ่ึงก าหนดใหมี้ความถูกตอ้ง  โปร่งใส  สอดคลอ้งกบั
กฎระเบียบต่าง ๆ  จึงไม่มีการกระท าท่ีเป็นความผิด หรือขดัต่อกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(5)  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

               บริษทัมีนโยบายมาโดยตลอดในเร่ืองจริยธรรมท่ีผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอ้งพึงปฏิบติั  โดย
ยดึหลกัค่านิยม หรือจริยธรรมทางธุรกิจประจ าบริษทั คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์  นอกจากน้ีมีระเบียบ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีคือ 
 -   หา้มใชอ้ านาจหนา้ท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหนา้ท่ีของผูอ่ื้นเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

                -  ตอ้งอุทิศเวลาและใหค้วามเอาใจใส่แก่งานและประโยชน์ของบริษทั 
 -  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเตม็ความรู้ ความสามารถ 

  -  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 
                   ในส่วนของมาตรการการลงโทษทางวนิยั  ในกรณีท่ีปรากฎวา่มีการกระท าผิดระเบียบวนิยัขา้งตน้ท่ี
กล่าวมาแลว้นั้น บริษทัฯ มีก าหนดโทษไวเ้ป็นล าดบัขั้นตอนตามระเบียบภายในของบริษทัแลว้  

       นอกจากน้ีบริษทัฯ ป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ เพ่ือไม่เป็นการเกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหผู้บ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายงานทางการเงินประจ าปีหรือไตรมาสต่าง ๆ 
และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูแ้จง้ตารางเวลาละเวน้การ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ใหก้รรมการทุกคนทราบ 

              (6)  บุคลากร 
             จ านวนพนกังานบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553  มีจ านวน 120  คน แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตศรีราชา  
43  คน  เขตพระโขนง  77  คน จ านวนพนกังานบริษทัในกลุ่มทั้งหมดในประเทศมี  11,198  คน ไม่มีขอ้พิพาท
ดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา โดยตั้งแต่ปี 2550 บริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร โดย
มีนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมขายสินคา้หรือบริการท่ีตนเป็นผูผ้ลิตใหลู้กคา้โดยตรง จึงมีการโอน
พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีเดิมไปสงักดับริษทัใหม่ในกลุ่มเพ่ือบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจ านวนพนกังานมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากในอดีต 
               ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัฯ ในปี  2553  เป็นผลตอบแทนประเภทเงินเดือนโบนสั เงินสมทบ
กองทุนส ารองล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจ านวนเงิน  67.4   ลา้นบาท 

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีนโยบายดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ มีความประสงคใ์หพ้นกังานสามารถ
ประเมินตนเอง เพ่ือมีความคิดริเร่ิม และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน โดยตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และ
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ทกัษะ ใหต้รงตามลกัษณะงานท่ีท า ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัท่ีสูงกวา่ได ้  ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีการให้
ความรู้กบัพนกังานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็นฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมันาภายนอกแลว้แต่โอกาส
ท่ีเหมาะสมเป็นระยะๆ ดงันั้นท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการจดัอบรมใหก้บัผูบ้ริหารระดบักลาง ตามแผนสืบทอดงานใน
โครงการพฒันาความรู้ส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงจดัโดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และอบรมเตรียมการเพื่อปฏิบติังาน
ดา้นบญัชี ปรับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสากล ซ่ึงจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2554 เป็นตน้ไป 
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                9 . การควบคุมภายใน 

              
                      บริษทัฯ ไดเ้นน้ระบบการควบคุมภายในเป็นหวัใจส าคญัของระบบการปฏิบติังาน ระบบการเสนอ
รายงานทางการเงิน ระบบการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
วตัถุประสงคใ์หผู้บ้ริหาร พนกังานขององคก์ร ปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อองคก์ร  ทั้งน้ีใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกิจภายใตส้ภาวะการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไดใ้นระยะยาว ในปี 2553 คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 

  9.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  คณะกรรมการไดดู้แล ใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม และแผนการลงทุนท่ี
ชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน  ส่วนเป้าหมายการปฏิบติังานไดก้ าหนดโดย
ประเมินจากการคาดการณ์ท่ีเห็นวา่เป็นไปไดแ้ละมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ คือเป้าหมายท่ีก าหนดไดผ้า่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ  ตลอดจนไดมี้การวเิคราะห์ถึงการใหส่ิ้งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้วา่
เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่สูงหรือต ่าเกินไป  มีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีการจดัท าแนวทางและแต่งตั้งกรรมการจากบริษทัฯ เขา้ไปดูแลบริษทั
ยอ่ยมีการมอบอ านาจใหผู้บ้ริหารและแสดงโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้
ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารประสานงาน และก ากบัการปฏิบติังานขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และติดตาม
การด าเนินงานของบริษทัท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแยกอยา่งชดัเจนตามประเภทสายธุรกิจ  ตาม
ภูมิศาสตร์  มีการก าหนดเป้าหมายแต่ละปีล่วงหนา้ รวมถึงท าการวดัผลทุกเดือนโดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้
ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแผนงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในส่วนการท างานของพนกังาน 
นอกจากการวดัผลตามแผนแลว้ ยงัมีการก าหนดระยะเวลาของงานท่ีตอ้งแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัมีขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัจริยธรรม และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดในคู่มือฝ่าย
บริหารและระเบียบพนกังานในหมวดวนิยัและการลงโทษทางวนิยั  ระเบียบเก่ียวกบัการรักษาความลบั  และมี
ค่านิยมส าหรับการด าเนินงานภายใตห้ลกัจริยธรรมทางธุรกิจคือ คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองธุรกรรมทางการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป  บริษทัฯ มีการจดัท านโยบายเป็น
แนวทางการบริหารท่ียดึหยุน่ได ้ แต่เร่ืองระเบียบวธีิปฏิบติังานมีขอ้ก าหนดขั้นตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีรัดกมุ 
และเพ่ือป้องกนัการทุจริต ภายใตก้ารก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน  บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความเป็นธรรม
ต่อคู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูล้งทุนในระยะยาวเช่นกนั 

 

           9.2  การบริหารความเส่ียง 
    บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ีประเมินเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ซ่ึง
อาจมาจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยประเมินจากสภาวะการตลาด เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยท่ีี
เปล่ียนไป รวมทั้งการเมือง และผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้บ่งประเภทความเส่ียง ตามดา้น
ต่างๆ คือ ดา้นธุรกิจ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการเงิน และปัจจยัท่ีมาจากเหตุการณ์ภายนอก โดยในแต่ละดา้น
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พิจารณาลกัษณะความเส่ียงเร่ืองต่างๆ วเิคราะห์โอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั การ
จดัล าดบัความส าคญัท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั และก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึง
เม่ือเวลาผา่นไป มีการติดตามทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสถานการณ์เป็นระยะๆ  เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย  และติดตามดูแลเร่ืองน้ีใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร และก าหนดใหค้ณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินงาน
ต่างๆในขั้นตอนต่อไป ตวัอยา่งเช่นการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัผลตอบแทนในอนาคตท่ีอาจไม่บรรลุ
จุดประสงคแ์ละหามาตรการแกไ้ขเป็นตน้ ทั้งน้ี มีระบบการส่ือสารใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ  และปฏิบติั
ตามมาตรการการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียง และให้กรรมการผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานในเร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีผลกระทบมากต่อบริษทัฯเป็นระยะเพ่ือเป็นการติดตามวา่แต่ละหน่วยงาน
ทางธุรกิจมีการปฏิบติัตามมาตรการหรือแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้  ทั้งน้ีคณะกรรมการไดก้ าหนดใหร้อง
ประธานติดตามประเมินธุรกรรมของบริษทัในแต่ละดา้น  
 

         9.3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และอ านาจอนุมติัวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่ง

ชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีการแยกงานสามดา้นต่อไปน้ีออกจาก
กนัไม่ปะปนกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัได ้ คือ หนา้ท่ีในการอนุมติั หนา้ท่ีของการ
บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น  ส่วนในกรณีท่ีบริษทัมีการท า
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนั้น  จะเป็นรายการระหวา่ง
กนัท่ีมีประเภทรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั และมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกบับุคคลภายนอกอ่ืน ๆ  โดยไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และการพิจารณาอนุมติั
การท าธุรกรรมไดก้ระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในธุรกรรมนั้น  ทั้งน้ี บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย  ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนั เช่นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหารฯ นั้น มาตรการของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมถึงกรณีท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวน า
โอกาส หรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ซ่ึงก าหนดในคู่มือฝ่ายบริหาร    ในกรณีท่ี
บริษทัมีการอนุมติัธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาว เช่น การซ้ือขายสินคา้  การ
ค ้าประกนั  บริษทัมีการติดตามใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนักบับริษทั  ใน
กรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม  บริษทัมีการติดตามดูแลผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติัดว้ย  นอกจากน้ีบริษทัมีมาตรการและนโยบายท่ีจะติดตามใหก้ารด าเนินงานของ
บริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ  ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และใหบ้ริษทัมี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

           9.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากการตดัสินใจ
ในเร่ืองต่าง ๆ อยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอและถูกตอ้ง  ดงันั้น  การเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา จึง
มีการจดัขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ โดยกรรมการบริษทัจะไดรั้บหนงัสือนดัประชุม 
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และรายงานการประชุมอยา่งนอ้ย  7 วนั ก่อนการประชุม  ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  มีการบนัทึก
รายละเอียดตามควร  เช่น เร่ืองท่ีเสนอ  ขอ้ซกัถาม  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการ ทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ย พร้อมเหตุผล (ถา้มี) ในเร่ืองของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  บริษทัไดจ้ดัเก็บครบถว้น 
โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี  ส่วนในเร่ืองของนโยบาย
บญัชี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั เพ่ือสะทอ้นใหแ้สดงผลประกอบการท่ีเป็นไปตามความเป็นจริง มี
สาระส าคญัครบถว้นและถูกตอ้ง ทั้งน้ี หลกัการปฏิบติัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการบญัชี  พ.ศ.2543 
รวมทั้งเลือกใชส้ านกังานสอบบญัชีท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ีรับรองความน่าเช่ือถือ 
 

        9.5  ระบบการติดตาม 

 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ใน
กรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยการแกไ้ขจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณี ในเร่ืองใดท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ อนัเน่ืองมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มหรือขอ้จ ากดัท่ีท าใหแ้กไ้ขไม่ได ้  คณะกรรมการก็จะรับทราบถึงการด าเนินการท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียน  
นอกจากน้ี  บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  โดยการ
รายงานผลการตรวจสอบใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ และเสนอรายงานไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ถา้มีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
ไดก้ าหนดใหร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยพลนั  เพ่ือจะไดพิ้จารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนั
สมควร  ทั้งน้ีถา้มีกรณีการเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืนซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  ฝ่าย
จดัการตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องหรือเหตุการณ์ดงักล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นแตกต่างไปจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ก็จะมีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุมไวด้ว้ย แต่ทั้งน้ียงั
ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเช่นนั้น ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบหมายเลข 13  เร่ืองรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
      



 54 

 10. บุคคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
   รายการระหว่างกนั 

 
  (1)   ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ีผา่นมา  เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจของบริษทัท่ีมีเง่ือนไขทาง

การคา้ทัว่ไป  ไม่ไดมี้รายการผิดปกติ หรือคิดราคาท่ีไม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซ้ือขายสินคา้  
ลูกหน้ี  เจา้หน้ีระหวา่งกนั  เงินกูย้มืและเงินใหกู้ย้มืระหวา่งกนั ในฐานะบริหารเงินของบริษทัในกลุ่มใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามแต่ประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศขนาดใหญ่
แห่งหน่ึง  

  นโยบายในการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต  บริษทัมีนโยบายคือความจ าเป็น
และความสมเหตุสมผลท่ีตอ้งมีรายการนั้นๆ  ซ่ึงมกัเป็นรายการปกติทางการคา้ เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจตามปกติ
อยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งกนั หรือการใหกู้ย้มืเงินระหวา่งกนั ราคาและผลตอบแทนท่ีคิดระหวา่งกนั
เป็นไปตามราคาตลาด เช่นถา้เป็นกรณีการคิดดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึงท่ีเกิดรายการนั้น ๆ  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บเท่ากบัอตัราตลาด 

บริษทัไม่มีกรณีเกิดรายการระหวา่งกนัท่ีผิดปกติทางการคา้ หรือมีรายการระหวา่งกนัเป็นกรณีพิเศษ  จึงไม่
จ าเป็นตอ้งมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผูช้  านาญการท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั 
 ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีแบบขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือช้ีชวน จึงไม่มีความเห็น
ของกรรมการบุคคลภายนอกเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัน้ี ในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงท าเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั ผา่นช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 
 (2)  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการขา้งตน้ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีนโยบายแยกบริษทัท่ีท าการผลิตสินคา้ออกจากบริษทัใหญ่  ซ่ึงเดิมบริษทัใหญ่ท าหนา้ท่ีดา้น
การตลาด เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บับริษทัการผลิตทั้งหมด  ดงันั้น  จึงมีรายการซ้ือขายระหวา่งกนั ลูกหน้ี-เจา้หน้ี
ระหวา่งกนั  ดอกเบ้ียรับ-จ่ายระหวา่งกนั ตั้งแต่ปี 2550 รายการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งกนัลดลงมาก เน่ืองจากสภาวะการ
แข่งขนัในตลาดไดแ้ปรเปล่ียนไป จึงตอ้งปรับเปล่ียนใหมี้ความคล่องตวัมากข้ึน  ส่วนรายการดอกเบ้ียรับจ่ายยงัคงมีอยู ่
เพราะจะไดรั้บประสิทธิผลจากการบริหารเงินของบริษทัในกลุ่มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล
ของการเกิดรายการระหวา่งกนัเหล่าน้ี 

        (3)  ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั  เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงเปรียบเสมือนหน่ึงเป็น 
บุคคลภายนอก ท่ีมีขั้นตอนการอนุมติัรายการตามระบบปกติทางการคา้โดยทัว่ไป ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเคยอนุมติัใน
หลกัการใหก้ระท ารายการระหวา่งกนัไดใ้นประเภทท่ีเป็นรายการปกติธุรกิจทางการคา้โดยทัว่ไปไวแ้ลว้  ในส่วนของ
การติดตามรับจ่ายช าระเงิน มีการก าหนดวนัครบก าหนดช าระเงินของแต่ละรายการ และมีการก ากบัดูแลใหด้ าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ีการอนุมติัรายการแต่ละประเภทไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ ก.ล.ต. 
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          (4)   นโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 ในกรณีมีรายการระหวา่งกนั บริษทัฯ มีนโยบายในการท ารายการอยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์หเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รเป็นส าคญั ทั้งยงัมีนโยบายปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต) และเปิดเผย
ขอ้มูลในสาระส าคญัอยา่งเพียงพอ 

  แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัจะ
นอ้ยลง เน่ืองจากท่ีผา่นมารายการระหวา่งกนัส่วนมาก จะเป็นรายการทางการคา้ปกติ เช่นการซ้ือขายสินคา้ รายการ
ลูกหน้ี เจา้หน้ี ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ แต่บริษทัฯ มีนโยบายปรับเปล่ียนโครงสร้างช่องทางการขายสินคา้ 
และการบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงจากเดิม บมจ.สหยเูน่ียน เป็นผูท้  าการตลาด และจ าหน่ายสินคา้ ท่ี
ผลิตโดยบริษทัในกลุ่ม เป็นใหบ้ริษทัผูผ้ลิตสินคา้เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้เอง ทั้งน้ี เพ่ือความคล่องตวัและสามารถ
ปรับเปล่ียนการตดัสินใจในการเลือกผลิต หรือก าหนดราคาขายสินคา้ไดเ้องใหท้นักบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม และเพ่ือความเจริญเติบโตขององคก์รในระยะยาว 
ดงันั้นแนวโนม้รายการท่ีเคยเกิดข้ึนเป็นปกติจะนอ้ยลง ยกเวน้บางสินคา้ท่ีมีสญัญาก าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนหนา้น้ี แต่
ธุรกิจการรับจา้งผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิคส์นั้น ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือเดือนธนัวาคม 2553 บริษทัจะหยดุด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยเปล่ียนประเภทเป็นใหเ้ช่าทรัพยสิ์นกบัคู่คา้รายเดิมเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ดงันั้นรายการระหวา่งกนัเก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯ เคยจา้งบริษทัยอ่ย ช่ือบริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่ (2008) 
จ ากดั (มหาชน)  ผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิคส์ จึงไม่เกิดรายการอีกต่อไป  ส่วนรายการการฝากเงิน การกูเ้งิน ระหวา่ง
บริษทัในกลุ่ม ยงัคงเหมือนเดิม เน่ืองจากเป็นการบริหารเงินของภายในกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเกณฑ ์

-  ขอ้มูลรายการระหวา่งกนั ปี 2553    ปรากฏตามเอกสารแนบ    12     
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
(1) งบการเงิน 
 (ก)     สรุปรายงานการสอบบญัชี ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 
 (ข)     ตารางสรุปงบการเงินรวม ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฎตามเอกสารแนบ 3, 4, 5, 6  

        (ค)    อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 
   

  (2) ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  (Management Discussion and Analysis) 
 1. ผลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกจิ 

แผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนตามท่ีไดเ้ปิดเผยอยา่งต่อเน่ืองนั้น ในส่วนของธุรกิจ
ในประเทศไทยเก่ียวกบัพลงังาน ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 732.5 ลา้นบาท หรือ
สดัส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยมีก าลงัการผลิต 1,400 เมกะวตัต ์ ซ่ึงเป็นไปตามแผนงาน 
ทั้งน้ีไดด้ าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยเ์ตม็ปี 2552 แลว้ และสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บับริษทัฯ ในปี 2553 แลว้เป็นปี
แรก ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดในส่วนของรายไดอ่ื้น หวัขอ้เงินปันผลรับ ทั้งน้ีทางดา้นการด าเนินธุรกิจเป็นไปตาม
แผนงาน แต่ถา้หากต่อไปในอนาคต มาตรฐานการบญัชี หวัขอ้การตีความของธุรกิจสมัปทานหรือบริการ มีผล
บงัคบัใชอ้าจมีผลกระทบต่อตวัเลขก าไรทางบญัชีในปีแรกๆ อาจลดลง ซ่ึงจะส่งผลใหเ้งินปันผลท่ีบริษทัฯ จะ
ไดรั้บอาจลดลงตามไปดว้ย   

ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ ท่ีบริษทัฯ ไดล้งทุนนั้น โครงการในประเทศเวยีตนาม คือ กองทุนรวม
เพ่ือพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ช่ือ Ban Yan Tree Indochina Hospitality Fund L.P. นั้น บริษทัฯ ยงัช าระเงิน
ลงทุนไม่ครบ ณ ส้ินปี 2553 เงินทุนท่ีไดช้ าระแลว้เทียบเป็นสกลุบาท คือ 65.055 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ จะช าระ
ตามงวดท่ีผูบ้ริหารโครงการแจง้เรียกช าระ และขณะน้ียงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ซ่ึงคาด
วา่จะเป็นไปตามแผนงาน  โดยโครงการแรกก าหนดจะสร้างเสร็จ ประมาณปี พ.ศ 2555   นอกจากน้ี  ธุรกิจอสงัหา    
-ริมทรัพย ์ ท่ีบริษทัฯ ลงทุนในประเทศจีน ท่ีเมือง Jiashan ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดล้งทุนเทียบเป็นสกลุบาท
เท่ากบั 677 ลา้นบาท หรือสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 49 นั้น ขณะน้ีโครงการระยะท่ี 1 ก่อสร้างเสร็จแลว้ คาดวา่จะ
ขายไดห้มดภายในปี 2554 น้ี 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ในรอบปี 2553 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณตามวธีิราคาทุน  มี
ก าไรสุทธิ 1,312.58 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 537.91 ลา้นบาท หรือร้อยละ 69.44 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 
774.67 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลเพ่ิมข้ึน 121 ลา้นบาท และจากการบนัทึกบญัชีโอน
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน รวม 258 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ จะมีการเปล่ียนประเภทธุรกิจของเขตศรีราชา ขอ้บ่งช้ีการ
ดอ้ยค่าทางบญัชีในอดีตจึงหมดไป นอกจากน้ี ดอกเบ้ียจ่ายนอ้ยลงประมาณ 28 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มี
สภาพคล่องส่วนเกินจึงช าระหน้ีระยะยาวก่อนครบก าหนด  ทั้งน้ี ก าไรสุทธิในส่วนของบริษทัฯ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จะไม่เท่ากบัก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีมีการเปล่ียนแปลงใหง้บ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงวธีิราคาทุน แต่งบการเงินรวมใหค้  านวณก าไรสุทธิตามวธีิส่วนไดเ้สีย โดยผลการ
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ด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมในปี 2553 มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 
จ านวนเงิน 1,823.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 841.57 ลา้นบาท หรือร้อยละ 85.68 เม่ือเทียบกบัปี 2552 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 
982.26 ลา้นบาท สาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมไดรั้บผลกระทบอนัเกิด
จากปัจจยัส าคญัดงัน้ี 

 

2.1 เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ 
 ตามท่ีบริษทัฯ มีเงินลงทุนในธุรกิจพลงังานในประเทศจีน  ซ่ึงเป็นประเภทผลิตและขาย
กระแสไฟฟ้าและไอน ้ า เน่ืองดว้ยเป็นธุรกิจประเภทสาธารณูปโภค แมว้า่ในระยะหลงัทางการมีสูตรใหค้  านวณ
ราคาขายไฟฟ้าอิงสดัส่วนกบัตน้ทุนราคาถ่านหินซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัแลว้ก็ตาม ปี 2553 การปรับราคาขายไฟฟ้า
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทางการ แต่ในปี 2553 ถ่านหินข้ึนราคาเม่ือเทียบกบัปี 2552 ทางการยงัไม่อนุมติัใหข้ึ้น
ราคาขายไฟฟ้า ท าใหก้ าไรในช่วงดงักล่าวลดนอ้ยลง จึงส่งผลกระทบใหก้ารรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินของธุรกิจส่วนน้ีลดนอ้ยตามลงไปดว้ย แต่ในส่วนของราคาขายไอน ้ า 
บริษทัฯ สามารถค านวณปรับราคากบัลูกคา้โดยตรงได ้ 

 
     2.2  ความผนัผวนจากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดรองของต่างประเทศ      

จากการท่ีบริษทัฯ มีธุรกิจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ ตามมาตรฐาน
การบญัชีจะตอ้งตีราคาตลาดของหลกัทรัพยค์งเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดบญัชี ใหเ้ท่ากบัราคาตลาดของหลกัทรัพยว์นั
นั้นๆ และจะตอ้งรับรู้ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาตลาดดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน ดงันั้น
แมว้า่บริษทัฯ มีหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดข้าย และยงัไม่เกิดก าไรหรือขาดทุนจริง บริษทัฯ ก็ตอ้งรับรู้ส่วนต่างระหวา่ง
ราคาทุน และราคาตลาดของหลกัทรัพย ์ ณ ทุกวนัส้ินงวดบญัชี เห็นไดว้า่ถา้หากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดรองใน
ต่างประเทศมีความผนัผวนมากเท่าใด การรับรู้ส่วนต่างดงักล่าวก็มีมากข้ึนเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มี
นโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี และคาดวา่จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

 

                       2.3 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ตามท่ีบริษทัฯ มีธุรกิจส่งออกสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศ ถา้อตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินบาทแขง็ค่า

ข้ึนเม่ือเทียบสกลุเงินตราต่างประเทศ จ านวนเงินบาทท่ีจะไดรั้บจากการรับช าระค่าสินคา้หรือบริการยอ่มลด
นอ้ยลง ในปี 2553 อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกลุเงินบาทแขง็ค่าข้ึนมากเม่ือเทียบกบัสกลุเงินดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาและ เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2552 ท าใหจ้ านวนบาทท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้ส่งออกไดใ้นจ านวนลด
นอ้ยลงแมว้า่จะขายในราคาเดียวกนัในสกลุดอลล่าร์สหรัฐฯ ถึงแมว้า่ปริมาณการขายของปี 2553 มากกวา่ส้ินปี 
2552 แต่จ านวนเงินค่าขายเพ่ิมข้ึนไม่มากนกั 

 

               2.4  ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

บริษทัฯ มีเงินลงทุนในธุรกิจยางยดื ยางทอ ยางถกั ในบริษทัยอ่ย ท่ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากยาง
ธรรมชาติ ซ่ึงมีความผนัผวนดา้นราคา ในปี 2553 ราคายางพารามีราคาสูงข้ึนต่อเน่ืองตลอดอยา่งมาก เม่ือเทียบกบั
ปี 2552 แต่ราคาขายมีการเจรจาล่วงหนา้ตามสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ เม่ือราคายางสูงข้ึนต่อเน่ืองท าใหต้น้ทุน
สูงตามไปดว้ย ก าไรจึงลดลงตามดว้ยอยา่งมาก ฉะนั้น ความผนัผวนของราคายางพารา มีผลท าใหเ้พ่ิมหรือลด
ก าไรในบริษทัยอ่ย อนัมีผลต่อเงินปันผลรับท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บดว้ย 
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 2.5  การตลาดและการแข่งขนั 

ตามท่ีทราบกนัดีวา่ ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั มีการเปล่ียนรูปแบบการตลาด และการแข่งขนั
ทวคีวามรุนแรงข้ึนตลอด เม่ือสินคา้ใดอุปทานมีมากกวา่อุปสงค ์จะไม่สามารถข้ึนราคาขายได ้แมว้า่ตน้ทุนขายจะ
เพ่ิมข้ึนตลอด ดงันั้น บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์เพ่ือใหธุ้รกิจอยูร่อดไดด้ว้ยการมุ่งสู่สินคา้เฉพาะเจาะจง 
และมีก าไรในบางประเภทธุรกิจ เช่นธุรกิจส่ิงทอ เป็นตน้ ท าใหผ้ลการด าเนินงานส่วนหน่ึงของธุรกิจส่ิงทอมีก าไร
เพ่ิมข้ึน 

ในส่วนของปัจจยัอ่ืนท่ีท าใหก้ าไรเพ่ิมไม่ไช่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอก                         
           

3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของกลุ่มธุรกจิ 
3.1  รายไดจ้ากการขายหรือบริการ   

           บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายหรือบริการในปี 2553 เท่ากบั 10,141.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,523.53 ลา้นบาท  
เม่ือเทียบกบัปี 2552 ซ่ึงมีจ านวน 8,617.56  ลา้นบาท  เน่ืองจาก ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนของธุรกิจหลกัในธุรกิจ
ส่ิงทอ พลาสติก ยาง และโลหะ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน
จึงไดรั้บค าสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึน 

 

 3.2 รายไดอ่ื้น    
     นอกจากรายไดจ้ากการขายหรือบริการของบริษทัฯ ขา้งตน้ ยงัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงบางส่วนมาจากธุรกิจลงทุน 

ในปี 2553 บริษทัฯ  มีรายไดอ่ื้นรวม 1,428.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 711.18 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2552  ซ่ึงมีรายได้
อ่ืนรวม 717.57 ลา้นบาท  สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 4.66 % ของสดัส่วนรายไดร้วม ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจาก  

3.2.1  มีก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 535.03  ลา้นบาท เกือบทั้งหมดเป็นก าไรจาก

การจ าหน่ายท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (UT) ซ่ึงเป็น
รายไดอ่ื้นๆ ท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว  

3.2.2 เงินปันผลรับเพ่ิมข้ึน 238.75 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนใน
บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นธุรกิจพลงังานในประเทศไทยเป็นปีแรก แบ่งเป็นเงินปันผลประจ าปี 180 
ลา้นบาท และเงินปันผลระหวา่งกาลปี 2553 จ านวน 110 ลา้นบาท 

3.2.3 มีรายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ในปี 2553 จ านวน 91.75 ลา้นบาท

เน่ืองจากการขายเงินลงทุนใน Jiyang –Union Cogeneration Co.,Ltd. ในประเทศจีน และมีการรับรู้ก าไรตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย  

3.2.4  รายการรายไดค้่าเช่ารับเพ่ิมข้ึน 13.4 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่ารับท่ีบริษทัยอ่ยในประเทศจีนและ
ฮ่องกงไดรั้บในปี 2553 เป็นปีแรก 

3.2.5  รายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 82.94 ลา้นบาท จากปีท่ีผา่นมา เป็นรายการก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน
75.63 ลา้นบาท  ซ่ึงมาจากธุรกิจส่ิงทอ และธุรกิจยางและโลหะ ท่ีธุรกรรมการขายส่วนหน่ึงมีการขายส่งออกไป
ต่างประเทศ และมีการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงไว ้ จึงมีผลต่างก าไร
ส่วนน้ีเพ่ิมข้ึน 

3.2.6  ในปีน้ีไม่มีรายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด ณ ส้ินปี 2553
หากแต่เป็นตวัเลขขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ของหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
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จ านวน 3.12 ลา้นบาท ในขณะท่ีปีท่ีผา่นมามีการบนัทึกก าไรจากการน้ี 250.18 ลา้นบาท จึงเกิดผลต่างจ านวน
ดงักล่าว 

   
   3.3  ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 8,647.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,511.39 

ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2552 ซ่ึงมีตน้ทุนขายและบริการจ านวน  7,135.69 ลา้นบาท สาเหตุท่ีตน้ทุนเพ่ิมเน่ืองจาก
ยอดขายและบริการเพ่ิมข้ึน แต่สดัส่วนของตน้ทุนขายเพ่ิมมากกวา่เป็นเพราะปี 2553 ตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน แต่ราคา
ขายเพ่ิมข้ึนในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ของปี 2553 มีจ านวน 1,057.37 ลา้นบาท ลดลง 71.83 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัปี 2552 ซ่ึงมีจ านวน 1,129.20 ลา้นบาท จ านวนท่ีลดลงสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน 39.31 ลา้นบาท แต่
ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 109.49 ลา้นบาท และค่าตอบแทนผูบ้ริหารลดลง 1.64 ลา้นบาท การท่ีค่าใชจ่้ายในการ
ขายเพ่ิมข้ึนนั้น สมัพนัธ์กบัยอดขายของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นๆ ในธุรกิจส่ิงทอ พลาสติก และคอมพิวเตอร์
ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 109.49 ลา้นบาทนั้น สาเหตุหลกัจากค่าเส่ือมราคาลดลงเน่ืองจากมีรายการ
สินทรัพยท่ี์ตดัค่าเส่ือมราคาครบแลว้จ านวนหน่ึง และค่าใชจ่้ายดา้นการพนกังานลดลงเน่ืองจากมีพนกังานท่ีครบ
เกษียณแลว้อีกจ านวนหน่ึง 
 

 3.4   ก าไร 
รอบปี 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้  1,494.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12.14 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัปี 2552 ท่ีมีก าไรขั้นตน้ 1,481.87 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ของปี 2553 เท่ากบั 14.73 % ซ่ึงนอ้ยกวา่ปี 2552 
ซ่ึงเท่ากบั 17.20 % สาเหตุท่ีจ านวนเงินก าไรขั้นตน้มากกวา่ปี 2552 แต่อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง เพราะปริมาณการ
ขายเพ่ิมข้ึน แต่จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายไม่ไดเ้พ่ิมตามสดัส่วนของปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบาง
ผลิตภณัฑ ์ ราคาขายต่อหน่วยลดลง  อีกปัจจยัหน่ึงคือ เงินบาทท่ีไดรั้บจากการขายส่งออกลดลงซ่ึงเป็นผลจากเงิน
สกลุบาทแขง็ค่าข้ึนตลอดปี 2553 ประกอบกบัธุรกิจยางยดืมีตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนมาก เพราะราคายางพาราเพ่ิมข้ึน
ต่อเน่ืองมากกวา่เท่าตวั เม่ือเทียบกบัปี 2552 

ในส่วนของก าไรจากการด าเนินงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานค านวณตาม
วธีิส่วนไดเ้สียต่อรายไดร้วมเท่ากบั 22.09 % เพ่ิมข้ึน 6.71 % เม่ือเทียบกบัปี 2552  ซ่ึงเท่ากบั 15.38 % ทั้งน้ีเกิดจาก
ก าไรตามธุรกิจปกติ และก าไรพิเศษท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว ประกอบดว้ย เงินปันผลรับเพ่ิมข้ึน 238.75 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิม 1.83 % ของรายไดร้วม ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดไวแ้ลว้ขา้งตน้ในหวัขอ้รายไดอ่ื้น และมีรายการค่าใชจ่้าย
ในการบริหารลดลง 109.49 ลา้นบาท หรือลดลง 2.58 % ของรายไดร้วม นอกจากน้ีมีการโอนกลบัรายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์   180.99 ลา้นบาท  หรือ 1.48 % ของรายไดร้วม         เน่ืองจากสาขา
ศรีราชาของบริษทัฯ จะมีการเปล่ียนประเภทธุรกิจจากการรับจา้งผลิตมาเป็นใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า
ในอดีตจึงหมดไป ท าใหต้อ้งปรับปรุงกลบัรายการขาดทุนดงักล่าว เสมือนเพ่ิมรายไดข้องปี 2553 ในส่วนของการ
รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ปี 2553 มีสดัส่วนลดลง 2.81 % ของรายไดร้วม หรือลดลง 159.54 
ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจพลงังาน (ผลิตไฟฟ้า) ในประเทศจีนมีก าไรลดลง 
เน่ืองจากตน้ทุนถ่านหินซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัมีราคาสูงข้ึน ในส่วนของก าไรพิเศษท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวนั้น เกือบ
ทั้งหมดคือรายการก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั 
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(มหาชน) มีก าไร 548 ลา้นบาท เป็นสาเหตุใหร้ายการก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของปี 2553 
เพ่ิมข้ึน 535.04 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 4.50 % ของรายไดร้วม   

เร่ืองอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมของปี 2553 เท่ากบั 18.82 %  เพ่ิมข้ึน 6.59 % เม่ือเทียบกบัปี 2552 
ซ่ึงเท่ากบั 12.23 % ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของก าไรจากการด าเนินงานท่ีกล่าวขา้งตน้ หกัดว้ยสดัส่วนของ
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 0.55 %  และสดัส่วนของภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2.72 %   ปี 2553 สดัส่วนของค่าใชจ่้ายทาง
การเงินลดลง เน่ืองจากบริษทัฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจึงน าไปช าระหน้ีเงินกูร้ะยะยาวก่อนก าหนด ดอกเบ้ียจ่ายจึง
ลดลง  เร่ืองสดัส่วนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีตอ้งค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
เพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวขา้งตน้  เม่ือค านวณการแบ่งปันก าไรสุทธิมีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย คิด
เป็นสดัส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากบั 3.05 % จึงเหลือเป็นก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใน
ปี2553 สดัส่วนเท่ากบั 15.76 % เม่ือเทียบกบัรายไดร้วม  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2553 เท่ากบั 13.08 % ในขณะท่ีปี 2552 เท่ากบั 7.35 % เพ่ิมข้ึน 
5.73 % สาเหตุหลกัเน่ืองจากก าไรสุทธิปี 2553 เพ่ิมข้ึน ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ในเร่ืองก าไรจากการด าเนินงาน
และก าไรสุทธิ  

ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ปี 2553 มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,823.83 ลา้น
บาท เม่ือเทียบกบัเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ซ่ึงมีจ านวน 1,269.99 ลา้นบาท เงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงานมีนอ้ยกวา่ก าไรสุทธิ 553.83 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรสุทธิรวมก าไรจากการขายท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั้งหมด 597.08 ลา้นบาท และรวมรายการปรับปรุงโอนกลบัรายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 225.17 ลา้นบาท ซ่ึงไม่ไดจ้ดัรวมอยูใ่นกระแสเงินสดรับจาก
การด าเนินงาน ดงันั้นถา้หากคิดเปรียบเทียบเงินสดท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิซ่ึงหกั
รายการทั้ง 2 ขา้งตน้ท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นส่วนของกิจกรรมด าเนินงานแลว้ จะเห็นไดว้า่เงินสดท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงานไม่ไดน้อ้ยกวา่ก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน แมว้า่ค  านวณสดัส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึน 1,269.99 ลา้นบาท หรือ 0.70 เท่าของก าไรสุทธิก็ตาม ดว้ยเหตุผลขา้งตน้แสดงวา่บริษทัฯ มีสภาพคล่องใน
การด าเนินงานดี 

 

 3.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2553 ตามงบการเงินรวม ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีก าหนดใหค้  านวณโดยวธีิส่วนไดเ้สีย ซ่ึงตอ้งรับรู้
ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน)  จากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 1,823.83 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้  6.29 บาท (ค านวณโดยใชจ้ านวนหุน้
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัโดยหกัจ านวนหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยแลว้) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ เฉล่ียเท่ากบั 13.08 % ซ่ึงมากกวา่ผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของสถาบนั
การเงิน 

ในปี 2553 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน 1,312.58 ลา้นบาท หรือมีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 4.38 บาท 
มากกวา่ปี 2552 ซ่ึงมีก าไรสุทธิจ านวน 774.67 ลา้นบาท หรือก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 2.8 บาท  สาเหตุหลกัท่ีก าไร
สุทธิตามวธีิราคาทุนของปี 2553 มากกวา่ปี 2552 จ านวน 537.91 ลา้นบาท คือไดรั้บเงินปันผลเพ่ิม 121.12 ลา้น
บาท และมีการโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 151.67 ลา้นบาท
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 106.72 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค าอธิบายหวัขอ้ก าไรตามงบ
การเงินรวมขา้งตน้แลว้   อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิตาม



 61 

วธีิราคาทุนหลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี)  ซ่ึงจะค านึงถึงสภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษทัฯ 
อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ไดพิ้จารณาจ่ายในอตัราท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงรอบปี
น้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2554 ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา  1.75  บาทต่อหุน้ หรือเทียบเท่ากบั  39.99  %  ของก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน  
         ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ เทียบกบัก าไรสุทธิต่อหุน้ ตามวธีิราคาทุน ปรากฏดงัน้ี  
 
    ปี             อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้         ก าไรสุทธิต่อหุน้ (วธีิราคาทุน)   
                

         2552  1.50    2.58 
     2551  1.00    0.93       

 2550  1.25    0.92                     

 2549                 1.25    1.62              
                 2548                1.25    1.85            

  
    4.  ฐานะการเงิน 
     การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสรุปไดด้งัน้ี 
 

     4.1  สินทรัพย ์     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมเป็นจ านวนเงิน 
19,037.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 127.46 ลา้นบาท  หรือ   0.67 %   เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2552  ซ่ึงมีจ านวน 18,909.93 
ลา้นบาท สรุปการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

  (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย ์  ค  านวณองคป์ระกอบโดยเทียบสดัส่วนกบัสินทรัพยร์วมของแต่ละ
ปี โดย ณ ส้ินปี 2553 องคป์ระกอบท่ีส าคญัมี สินทรัพยห์มุนเวยีน 29.49 %  เงินลงทุน 48.64 %   ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ สุทธิ 18.27 %  และสินทรัพยอ่ื์นๆ 3.60 % เม่ือเทียบการเปล่ียนแปลงจากสดัส่วนขององคป์ระกอบสินทรัพย์
ของปี 2552  มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 196.66 ลา้นบาท หรือสดัส่วนเพ่ิมข้ึน  0.84 % 
สาเหตุหลกัเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน  214.67 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีสภาพ
คล่องส่วนเกินคงเหลือ จึงเป็นยอดเงินฝากธนาคาร ในขณะท่ีรายการ เงินลงทุนชัว่คราว-สุทธิ ลดลง 127.85  ลา้นบาท 
และมีรายการลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ตามการขายท่ีเพ่ิมข้ึนของปกติธุรกิจ 
  ส่วนของเงินลงทุนรวมลดลง 123.87 ลา้นบาท หรือสดัส่วนลดลง 0.99 %  เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขาย

เงินลงทุนใน Jiyang–Union Cogeneration Co.,Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม เน่ืองจากคาดวา่อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในอนาคตจะไม่คุม้กบัการลงทุน ราคาทุนในงบการเงินรวมคือ 222.64 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจ านวน 93.2 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยมีการซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัร่วม 1 แห่ง

ช่ือ Ping Bian Yunnan Energy Union Co.,Ltd.  จ านวนเงินเทียบเป็นสกลุบาทเท่ากบั 68.13 ลา้นบาท ซ่ึงด าเนิน
ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัน ้ า ในส่วนของเงินลงทุนอ่ืนๆ มีการลงทุนเพ่ิมในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพ้ืนฐานดีเป็นเกณฑ ์ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเลข 13 เร่ืองเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ส่วนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
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นอกจากน้ี รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 186.22 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกั
จากการกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 225.17 ลา้นบาท เน่ืองจากสาขา      
ศรีราชาของบริษทัฯ จะมีการเปล่ียนประเภทธุรกิจจากรับจา้งผลิตช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
ดงันั้น ทรัพยสิ์นท่ีเคยประเมินการดอ้ยค่าไวใ้นอดีต ก็จะไม่ดอ้ยค่าอีกต่อไป จึงตอ้งกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ดงักล่าว  

สินทรัพยอ่ื์นนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีนยัส าคญั 
 

(2)   คุณภาพของสินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้สุทธิมีจ านวนเงิน 1,538.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

62.71 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ซ่ึงมีจ านวน 1,475.73 ลา้นบาท ทั้งน้ี เน่ืองจากปี 2553 มียอดขายสินคา้และ
บริการเพ่ิม ดงันั้นลูกหน้ีการคา้จึงเพ่ิมข้ึนดว้ย แต่จ านวนลูกหน้ีคงคา้งส่วนใหญ่ยงัไม่เกินก าหนดเวลาช าระหน้ี 
ขอ้มูลระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียปี 2553 เท่ากบั 55 วนั ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ ไดท้ าการประเมินมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 1 ปี ซ่ึงมี
จ านวน 55.3 ลา้นบาท บริษทัฯ มีการบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีดงักล่าวท่ีคาดวา่อาจจะเรียกเก็บ
เงินไม่ไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 32.9 ลา้นบาท ซ่ึงเทียบเป็นสดัส่วน 2.14 % ของลูกหน้ีการคา้รวม บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยเช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าว มีจ านวนเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มียอดสินคา้คงเหลือสุทธิ  1,226.7 ลา้นบาท หรือ  6.44 % ของ
สินทรัพยร์วม มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 58 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี  2552 ซ่ึงมีจ านวน 1,168.7 ลา้นบาท การท่ีสินคา้
คงเหลือเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นสินคา้ระหวา่งทาง ท่ีเตรียมไวส้ าหรับเพ่ือจะส่งมอบในตน้เดือน มกราคม 
2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายใหมี้ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการตรวจนบัสินคา้คงเหลืออยา่ง
สม ่าเสมอ และมีรายงานการวเิคราะห์อายขุองสินคา้คงเหลือ เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ระหวา่งปี 
2553 มีการบนัทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้เส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัจ านวน 8.07 
ลา้นบาท ท าใหมี้ยอดสะสมของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือมีจ านวน 89.26 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น 6.78  
% ของยอดรวมสินคา้คงเหลือ ทั้งน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประเมินวา่ จ านวนมูลค่าค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือดงักล่าว มีความเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

รายการเงินลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินปี 2553 มีจ านวนเงินสุทธิทั้งหมด 9,260.13 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 48.64 % ของสินทรัพยร์วม ทั้งน้ีจ านวนท่ีลดลง 123.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2552 
นั้น เกิดจากทั้งรายการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม และรายการซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน และเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดไวแ้ลว้ในหวัขอ้ส่วนประกอบของสินทรัพย ์อน่ึงเงินลงทุนของบริษทัฯ 
แบ่งเป็นเงินลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงแสดงรายละเอียดช่ือเงินลงทุน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไว้
แลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ขอ้ 12 และขอ้ 13 โดยมีขอ้มูลรายการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึน
ในรอบปี 2553 และปี 2552 ดว้ย  ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการประเมินคุณภาพของเงินลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจน
มีการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัฯ ท่ีมีสญัญาณความไม่แน่นอนในคุณภาพของสินทรัพย์
ประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ เช่ือวา่จ านวนเงินท่ีปรากฏในงบการเงินมีคุณภาพเหมาะสมซ่ึงไม่แสดงในจ านวนเงิน
ท่ีสูงเกินไป 
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4.2 สภาพคล่อง  
4.2.1  งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,270 ลา้นบาท มีเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 884 ลา้นบาท และใชไ้ปใน
กิจกรรมจดัหาเงิน 1,874.95 ลา้นบาท ปรับดว้ยยอดลดลงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
จ านวน 64.41 ลา้นบาท รวมแลว้ทั้งปีมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน 214.66 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดตน้ปี ยกมา 1,373.41 ลา้นบาท จึงคงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2553 เท่ากบั 
1,588.07  ลา้นบาท 

  ระหวา่งปี 2553 การท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,270 ลา้นบาท 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด าเนินงาน ท่ีมีจ านวน 1,450.51 
ลา้นบาท อยูเ่ป็นจ านวน 180.51 ลา้นบาท นั้น เน่ืองจากมีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 75.59 ลา้นบาท มีการช าระดอกเบ้ีย
58.92 ลา้นบาท มีการจ่ายซ้ือวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน 58.51 ลา้นบาท  บริษทัและบริษทัฯ ยอ่ย มีเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานคิดเป็น 87.56 % ของก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด าเนินงาน
นั้น เห็นวา่มีสภาพคล่องในการด าเนินงานมาก สามารถใชจ่้ายในกิจกรรมด าเนินงานอยา่งเพียงพอ 

บริษทัฯ ไดรั้บเงินสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 884 ลา้นบาท ส าหรับปี 2553 เกิดข้ึนจากมีเงินสดรับจากการ
จ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 443 ลา้นบาท ไดเ้งินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก
การลดทุนและปิดกิจการของบริษทัยอ่ยรวม 1,193.37 ลา้นบาท ไดรั้บช าระจากลูกหน้ีค่าหุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัก่อนก าหนด 84 ลา้นบาท ไดรั้บเงินปันผล 712 ลา้นบาท รับดอกเบ้ีย 28 ลา้นบาท แต่จ่ายช าระค่าซ้ือท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 608 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่จากธุรกิจ กลุ่มพลาสติก ยางและโลหะ โรงไฟฟ้าในประเทศจีน 
ลงทุนเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เพ่ิม และ กลุ่มการลงทุนในต่างประเทศ  นอกจากน้ีมีการจ่ายช าระซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว
เพ่ิม 770 ลา้นบาท และช าระเงินซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม 198 ลา้นบาท กิจกรรมขา้งตน้เหล่าน้ี หกักลบแลว้ท าใหไ้ด้
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 884 ลา้นบาท  

ในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 625 ลา้นบาท  จ่ายคืน
เงินกูร้ะยะยาว 1,015 ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 61 ลา้นบาท และรายการเงินรับฝากจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 179 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน 4 ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชี
ของบริษทัยอ่ยเพ่ิม 1 ลา้นบาท รวมแลว้เป็นเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,875 ลา้นบาท   

เม่ือรวม 3 กิจกรรมขา้งตน้แลว้ เป็นกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน 279 ลา้นบาท เม่ือรวมรายการปรับผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงินลดลง 64.41 ลา้นบาท (ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากงบการเงินต่างประเทศ) และรวมกบัเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปียกมา  1,373.41 ลา้นบาท จึงท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี 2553  เท่ากบั  1,588.07 ลา้นบาท ซ่ึงมีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ 

 

4.2.2  อตัราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคญั 

 ณ ส้ินปี 2553   บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีนเท่ากบั 2.48 ต่อ 1 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วต่อหน้ีสินหมุนเวยีนเท่ากบั 1.94 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงความสามารถในการเปล่ียน
สินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นเงินสด เพื่อท่ีจะสามารถช าระหน้ีสินหมุนเวยีนครบถว้นได ้ แลว้ยงัมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินเหลืออยูอี่ก 0.94 เท่า  แสดงถึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัมีสภาพคล่องทางการเงินดีและเพียงพอ 

  เร่ืองเก่ียวกบัลูกหน้ีและเจา้หน้ี บริษทัฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยูท่ี่  55 วนั ซ่ึงดีกวา่ปีท่ีผา่นมา 
ซ่ึงอยูท่ี่ 68 วนั ทั้งน้ีใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ใหเ้ครดิตเทอมกบัลูกหน้ีทางการคา้ ส่วนวงจรเงินสด ตั้งแต่
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จ่ายเงินซ้ือวตัถุดิบรวมกบัเวลาท่ีขายสินคา้ถึงวนัท่ีไดรั้บเงินค่าขายสินคา้เป็นเวลา 39 วนั  ซ่ึงดีกวา่ปีท่ีแลว้ ซ่ึงมี
ระยะเวลา 43 วนัต่อ 1 รอบ เสมือนหน่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีวงจรเงินสดประมาณ 9.36 รอบใน 1 ปี  

ในรอบปี 2553  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม เท่ากบั 22.09 % 
ซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีจ านวน 15.38 % เน่ืองจากไดรั้บเงินปันผลเพ่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง มีการโอน
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงไดก้ล่าวละเอียดไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 
ก าไร ในส่วนของก าไรจากการด าเนินงาน 

 ส่วนดา้นนโยบายโครงสร้างทางการเงิน อตัราส่วนหน้ีสิน ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.22 ต่อ 1 เท่า  
ซ่ึงดีกวา่ปีท่ีผา่นมา ท่ีมีอตัราส่วน 0.31 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงแหล่งท่ีมาของเงินจากส่วนของเจา้หน้ียงัมีนอ้ยมาก เม่ือ
เทียบกบัแหล่งท่ีมาของเงินจากส่วนของผูถื้อหุน้ ดงันั้น ถา้มีโครงการใหม่ท่ีตอ้งการใชแ้หล่งท่ีมาของเงินจาก
เจา้หน้ียงักระท าไดอี้กพอสมควร  เน่ืองจากสดัส่วนของหน้ีสินยงัมีนอ้ยมาก   

นอกจากน้ี อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียอยูท่ี่ 27.54 เท่า  แสดงถึงบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย มีกระแสเงินสดหมุนเวยีนอยา่งลน้เหลือท่ีจะช าระดอกเบ้ียใหเ้จา้หน้ีไดค้รบถว้น 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 13.08 % ซ่ึงสูงกวา่อตัราผลตอบแทนจากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของสถาบนัการเงิน เม่ือพิจารณาถึงเงินปันผลท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ อตัราหุน้ละ
1.75 บาท ซ่ึงคิดเป็น 39.99 % ของก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายอตัราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ คือไม่ต ่ากวา่หน่ึงในสามของก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน 

   
4.2.3  เร่ืองระยะเวลาครบก าหนดของหน้ีระยะสั้นท่ีมีผลต่อสภาพคล่องของบริษทั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้น 157.62 ลา้นบาท มีส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 86.02 ลา้นบาท มีส่วนของเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 60.81 ลา้นบาท มีเจา้หน้ีค่าหุน้ –กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68.13  ลา้นบาท มีประมาณการหน้ีสินส ารองเผื่อเงิน
ชดเชย และเงินบ าเหน็จพนกังาน ซ่ึงตอ้งจ่ายในระยะเวลาอนัใกล ้198.16 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 434.57 ลา้น
บาท มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งช าระ 79.46 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ อีก 206.96 ลา้นบาท รวม
เป็น 1,291.73 ลา้นบาท   ซ่ึงอาจตอ้งช าระภายใน 1 ปี แต่เม่ือเทียบสินทรัพยส์ภาพคล่องของรายการเงินสด และ
รายการเทียบเท่าเงินสด รวมกบัเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิท่ีสามารถใชไ้ดท้นัทีมีจ านวน 2,498.34 ลา้นบาท ซ่ึงคิด
เป็น 193.41 % ของหน้ีระยะสั้นดงักล่าว แสดงถึงบริษทัฯ มีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะช าระหน้ีระยะสั้นท่ีจะถึง
ก าหนดภายใน 1 ปี ไดค้รบถว้น และยงัเหลือสภาพคล่องส่วนเกินอยูอี่ก  93.41 %  ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีสดัส่วนหน้ี
ระยะสั้นท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี ในส่วนของเจา้หน้ีการคา้ คือ เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท (T/R) และเจา้หน้ีการคา้ มีจ านวนรวม 
896.76 ลา้นบาทนั้น   บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้  L/C และ T/T สุทธิจ านวน 1,538.44 ลา้นบาท ท่ีสามารถจะรับช าระ
เงินไดต้ามก าหนด เพ่ือจะน าไปจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ี T/R ขา้งตน้ไดค้รบถว้น 

 ดงันั้น เม่ือค านึงถึงมูลค่าและระยะเวลาของแหล่งการไดม้า และใชจ่้ายไปของกระแสเงินทุนระยะสั้น
นั้นมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 

 

      4.3  รายจ่ายลงทุน 

 ในรอบปี 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายจ่ายลงทุนแบ่งเป็น ธุรกิจในประเทศ และธุรกิจ
ต่างประเทศ รวม 608 ลา้นบาท 
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 ส าหรับธุรกิจในประเทศ มีการลงทุนเพ่ิมใน เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ ของกลุ่มส่ิงทอ กลุ่มพลาสติก ยาง 
และโลหะ ประมาณ 340 ลา้นบาท เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม หรือรองรับการขยายการผลิต ท่ีมีแผนการผลิตเพ่ิม 
เช่น ผา้ลกัษณะพิเศษ กระติกน ้ าสูญญากาศ และธุรกิจยาง เป็นตน้  นอกจากน้ีเป็นอุปกรณ์ใหเ้ช่าทางการคา้
ประมาณ 102 ลา้นบาท 

 ส าหรับธุรกิจต่างประเทศ มีลงทุนในอาคาร และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ เพ่ือก่อสร้างโรงงานใหม่ ในธุรกิจ

ส่ิงทอ 32 ลา้นบาท และเพ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าท่ี  Jiashan- Union Cogeneration 
ประมาณ 109 ลา้นบาท และเพ่ิมอุปกรณ์ส านกังาน 25 ลา้นบาท   

 

     4.4  แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 4.4.1 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวม 3,157.73  ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,409.55  ลา้นบาท สดัส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 0.22  ต่อ 1 เท่า  ดงันั้น แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากส่วนของหน้ีสินมีสดัส่วน
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัส่วนของทุน ถา้หากเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะมีอตัราส่วนอยู่
ประมาณ 1.5 หรือ 2 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงสดัส่วนหน้ีสินของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัต ่า  ดงันั้น เจา้หน้ีของบริษทัฯ จึงมี
ความเส่ียงนอ้ยมากเก่ียวกบัการจะไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัฯ ในอนาคต ถา้หากบริษทัฯ ตอ้งการจะจดัโครงสร้าง
เงินทุนในการกูเ้งินเพ่ิมเพ่ือขยายธุรกิจต่ออีก ก็ยงัสามารถขยายสดัส่วนดา้นหน้ีสินเพ่ิมไดอี้ก โดยท่ียงัอยูใ่น
โครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและไม่เส่ียงมาก 
 

 4.4.2  หน้ีสิน 

หน้ีสินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 2,265.99 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่
หมุนเวยีน  891.74 ลา้นบาท รวมหน้ีสิน  3,157.73 ลา้นบาท  

  หน้ีสินหมุนเวยีน แบ่งเป็น เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 157.62 ลา้นบาท  เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งทาง
การคา้ 896.76 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีการช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการรับช าระเงินจากลูกหน้ี
การคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจของการด าเนินงาน นอกจากน้ี มีส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 
ปี จ านวน 86.02 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะสั้นท่ีจะครบช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 60.81 ลา้นบาท มีภาระผกูพนั
ประมาณการตอ้งจ่ายเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จใหพ้นกังาน ตอนตน้ปี 2554 จ านวน 198.16 ลา้นบาท และมี
เจา้หน้ีประเภทหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ อีก 866.63 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีสินระยะสั้นขา้งตน้ทั้งหมดมีสดัส่วนต่อหน้ีสิน
รวมเท่ากบั 71.76 %  กระนั้น บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วต่อหน้ีสินหมุนเวยีนเท่ากบั 1.94 ต่อ 1 เท่า 
ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสภาพคล่องเพียงพอในการช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนดอยา่งครบถว้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงหกัสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปีแลว้ จ านวน 494.09 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียอิงกบั MLR ทั้งน้ีมีก าหนดระยะเวลาการช าระคืนในระหวา่งปี 
2552 ถึง ปี 2558  บริษทัฯ ไม่มีหลกัประกนัต่อภาระหน้ีสินดงักล่าว  แต่ภายใตส้ญัญากูย้มืเงินไดร้ะบุขอ้ปฏิบติั 
และเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และขอ้จ ากดัในการ
จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ส าหรับเร่ืองความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย และหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ของปี 
2553 เท่ากบั 1.78 เท่า  บริษทัฯ จึงมีความมัน่ใจในการบริหารสภาพคล่องเพ่ือช าระส่วนของเงินกู ้หน้ีอ่ืนๆ ท่ีจะ
ครบก าหนดภายใน 1 ปี และดอกเบ้ีย ภายในแต่ละช่วงเวลาท่ีจะครบก าหนดช าระได ้
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4.4.3   ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 14,409.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

927.49 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2552 ซ่ึงมีจ านวน 13,482.06 ลา้นบาท สาเหตุของการเปล่ียนแปลงเกิดจาก 
- ส่วนท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 1,823.83 ลา้นบาท  และระหวา่งปีตาม

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน 450 ลา้บาท ซ่ึงท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 
1,823.83 ลา้นบาท และลดลง 450 ลา้นบาทตามล าดบั 

- ในส่วนท่ีไม่ใช่เกิดจากผลการด าเนินงานจริง คือการรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ในส่วนของผูถื้อหุน้รวมติด
ลบสุทธิ 476.88 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

1. รับรู้ก าไรส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ซ่ึงยงั
ไม่ใช่ก าไรท่ีเกิดข้ึนจริง สุทธิแลว้ทั้งปีเพ่ิม 107.21 ลา้นบาท  

2. มีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของงบต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากผลต่างอตัราแลกเปล่ียน มีผลท าให้
ลดส่วนของผูถื้อหุน้ลง 599.12 ลา้นบาท 

3. รายการปรับปรุงบวกกลบัเงินปันผลจ่ายส าหรับหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยตามมาตรฐาน
การบญัชี จ านวน 15.03  ลา้นบาท 

 - นอกจากน้ี ในงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  มีรับรู้เพ่ิมเงินส ารองอ่ืนๆ เขา้ไวใ้นส่วนของผู ้
ถือหุน้ จ านวน 30.54 ลา้นบาท  

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมกนัแลว้ ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 927.49 ลา้นบาท  

 

4.5  ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ตั้งแต่น้ีไปธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการลงทุน ดงันั้น รายไดห้ลกัคือเงินปันผลรับจากบริษทัฯ ท่ีไป

ลงทุน  ทั้งน้ี มีทั้งการลงทุนภายในประเทศ และการลงทุนท่ีต่างประเทศ ปัจจยัหรืออิทธิพลหลกัท่ีอาจท าใหมี้
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในอนาคต คือ 

1. เงินลงทุนในธุรกิจพลงังานภายในประเทศ ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั  ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินลงทุน 732.50 ลา้นบาท ประเภทธุรกิจคือ ผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยก าลงัการผลิต 
1,400 เมกะวตัต ์ขายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลในปี 2553 เป็นปีแรก
รวมเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล เท่ากบั 290 ลา้นบาท เดิมบริษทัฯ คาดวา่ จะไดรั้บเงินปันผล
ในปีแรกๆ มากกวา่ปีหลงัๆ แต่ขณะน้ี มีเร่ืองท่ียงัไม่สามารถสรุปไดเ้ก่ียวกบัมาตรฐานการตีความรายงานทางการ

เงินระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 12 (IFRIC 12) เร่ืองการตีความธุรกิจสมัปทาน และบริการ  ถา้หากภายหลงัจากน้ีมี
การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ เร่ืองสญัญาเช่า และ IFRIC 12 ดงักล่าว อาจมีผลกระทบ
ท าให ้ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั ตอ้งเปล่ียนแปลงการรับรู้รายได ้ และการบนัทึกบญัชี ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ าไร
สุทธินอ้ยลง และมีผลกระทบต่อก าไรสุทธิท่ีจะจดัสรรเป็นเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ บริษทัฯ ในฐานะของผูถื้อหุน้
ตอ้งติดตามขอ้มูล และดูผลกระทบต่อไป 

2. โครงการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนมากเป็นธุรกิจพลงังาน ท่ีผา่นมา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
หลกัต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีไปลงทุน คือ การเปล่ียนแปลงของราคาถ่านหิน ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีอิง
ตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ดงันั้นถา้ช่วงเวลาท่ีราคาถ่านหินมีราคาสูงข้ึน จะท าใหบ้ริษทัท่ีไปลงทุนไม่มีก าไร 
หรือก าไรนอ้ยมาก ซ่ึงส่งผลถึงบริษทัฯ อาจไม่ไดรั้บเงินปันผล หรือไดรั้บเงินปันผลนอ้ย เป็นท่ีทราบดีวา่ ราคา
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ถ่านหินเป็นราคาตลาด ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของราคาเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้นบริษทัฯ  
จึงจะพิจารณาผลกระทบเป็นแต่ละกรณี และด าเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

ในส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศจีน ยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ โครงการระยะแรกก่อสร้างใกล้
เสร็จแลว้ คาดวา่จะขายไดใ้นปี 2554  ถา้หากเป็นไปตามแผนงาน บริษทัฯ อาจมีผลตอบแทนเพ่ิมในอนาคต 

 

5.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

5.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ประจ าปี 2553  คือ นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน   และนายเติมพงษ ์  
โอปนพนัธ์ุ ซ่ึงสงักดั บริษทั ส านกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั ผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
 ในการเสนอวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี มีการเสนอรายช่ือผูส้อบ
บญัชีไวอ้ยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั โดยรายช่ือท่ีเสนอทั้งหมดมีความเป็นอิสระ และไม่
มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อีกทั้งทุกคนมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 

ในรอบปี 2553   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ ส านกังาน  เอินส์ท แอนด ์
ยงั จ ากดั  ซ่ึงเป็นส านกังานท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สงักดั จ านวนเงินรวม 8,157,500.-บาท  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการจ่ายค่าสอบบญัชีใหก้บัผูส้อบบญัชีโดยตรง หรือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชี  และส านกังานสอบบญัชีอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

 

5.2  ค่าบริการอ่ืน  (Non-audit fee)   
 ในรอบปี 2553 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)  หรือไม่มีงาน
บริการอ่ืนท่ียงัไม่แลว้เสร็จ ท่ีจะตอ้งจ่ายในปีถดัไป ใหก้บัผูส้อบบญัชี หรือ ส านกังานสอบบญัชี เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั หรือ บุคคลหรือกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 
              ขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยอยา่งละเอียดไวใ้นงบการเงิน
ประจ าปี 2553 แลว้ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงในหนงัสือรายงานประจ าปี 2553 ซ่ึงถา้หากผูถื้อหุน้ตอ้งการ
เป็นแบบรูปเล่ม สามารติดต่อไดท่ี้ นางชนิดา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา หมายเลขโทรศพัท ์02-3115111 

 นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้สามารถขอรับเงินปันผลผา่นโครงการ e-dividend ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้ 
              ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลตลอดปี 2553 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งผา่นช่องทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ซ่ึงขอ้มูลหลงัสุดคือ จะมีการเปล่ียนประเภทธุรกิจของสาขาศรีราชาของบริษทัฯ
จากการรับจา้งผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นใหเ้ช่าทรัพยสิ์น กบัคู่คา้รายเดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี 

 ขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงจากมาตรฐานการบญัชีไทยไปใชม้าตรฐานการ
บญัชีสากล ในอนาคตถา้หากมาตรฐานการบญัชีหวัขอ้การตีความของธุรกิจสมัปทานหรือบริการ มีผลบงัคบัใช ้
อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัท่ีบริษทัฯ ไปลงทุน ช่ือ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีไดรั้บสมัปทาน อาจตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการบญัชีใหม่  ท าให้
ตวัเลขก าไรทางบญัชีในปีแรกๆ อาจลดลงกวา่ระบบบญัชีปัจจุบนั ซ่ึงอาจส่งผลท าใหร้ายไดเ้งินปันผลของ    
บริษทัฯ ท่ีจะไดรั้บในส่วนน้ีลดลงตามไปดว้ย 
 ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีมีนยัส าคญั ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั  บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ต่อไป  
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    ส่วนที ่ 2  
   

                                 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
       
        บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 
 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 
 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 
 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  2554 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
                    ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้  บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง   เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นายฐิติวฒัน์  สืบแสง  ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน ต่างประเทศ % ในประเทศ % รวม %

  

กลุ่มการผลติ 3,776,135,112.26    32.64   8,307,938,440.49       71.81      12,084,073,552.75       104.44      

กลุ่มผลติกระแสไฟฟ้า 420,119,873.60       3.63  -  - 420,119,873.60            3.63          
กลุ่มการลงทุนและอื่นๆ 87,458,994.74         0.76 12,634,851.12            0.11        100,093,845.86            0.87          

รวม 4,283,713,980.60    37.02   8,320,573,291.61       71.92      12,604,287,272.21       108.94      

รายการระหว่างกนั (36,248,929.15)       (0.31)    (2,426,939,412.65)     (20.98)     (2,463,188,341.80)        (21.29)       

ขายสุทธิ 4,247,465,051.45    36.71 5,893,633,878.96       50.94      10,141,098,930.41       87.65        

ดอกเบ้ียรับ      22,338,712.95              0.19          

รายไดอ่ื้น   1,406,408,486.19         12.16        

รายไดร้วม   11,569,846,129.55     100.00     

 รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 25   เร่ือง ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกส่วนงาน

เอกสารแนบ    1

โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อย

รวม



                                                            สัดส่วนการลงทุน เอกสารแนบ  1.1
  สัดส่วน  (%) สัดส่วน  (%) สัดส่วน  (%)

กลุ่มธุรกิจ             ช่ือบริษทั การถอืหุ้น การถอืหุ้นของ การถอืหุ้น

 ทางตรง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 49.88  - 51.43

ธุรกิจส่ิงทอ บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั 25  - 52.15

บริษทั ผลิตภณัฑ์วีนสั จ  ากดั  -  - 25.03

บริษทั ยเูน่ียนบทัทึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 10.71 18.38 10.71

บริษทั วีนสับทัท่ึน จ ากดั  - 11 7.68

บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 25  - 44.48

บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั  -  - 25.07

บริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั  -  - 24.95

Union Yagi Lao Co.,Ltd.  -  - 49.99

Shanghai Saha-Union Thread Industry Co.,Ltd. 45  - 64.05

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industry Co.,Ltd. 37  - 82

Shanghai Fujishima Dyeing & Garments Corporation  -  - 26.96

Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd.  -  - 24.62

Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7  Co.,Ltd. 40  - 50

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 25  - 35

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน) 48.96 12.49 52.71

บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั 50.69  - 50.69

บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั 40.27  - 40.27

บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 49.52  - 49.69

บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั 51  - 51

บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยเูน่ียนสแตนเลสสตีล โปรดกัส์ จ  ากดั 98  - 98

บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 30  - 39.91

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษทั สหยเูน่ียน จ ำกดั (มหำชน) โครงกำรศรีรำชำ  

และช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี่ (2008) จ ากดั (มหาชน) 93.07  - 99.66

บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 97.73  - 97.73

บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน ซิสเตม็ส์ จ  ากดั  -  - 97.73

กลุ่มพลังงาน บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากดั 10  - 10

Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. 56.93  - 75.96

Wuxi-Union Cogeneration Co.,Ltd. 25.70  - 45.7

Yixing-Union Cogeneration Co.,Ltd. 40  - 50

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. 25  - 50

Huanan-Union Spring  Cogeneration Co.,Ltd. 25  - 50

Yunnan Energy Luliang- Union Power Co.,Ltd. 40  - 50

Yunnan Energy  Qujing-Union Power Co.,Ltd. 45.19  - 50

Ping Bian Xian Yunnan Energy Union Power Co.,Ltd.  -  - 50

กลุ่มการค้า การลงทุน และบริการ บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ากดั 25.67  - 53.08

         ธุรกิจการค้า บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ากดั 49.87  - 49.87

        ธุรกิจการลงทุน บริษทั ยเูน่ียนแคปปิทอล จ ากดั  -  - 26.55

บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 99.54  - 99.54

บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ  ากดั  -  - 32.84

บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ากดั 99.79  - 99.79

บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์พลาส จ ากดั  -  - 7.93

บริษทั เทก็ซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 85.2  - 85.2

บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีจ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 25.07  - 36.2

บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 25  - 29.6

บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั 99.26  - 99.40

บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี่ (ไชน่า) จ ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยนิูอโกร จ ากดั 30  - 45.02

บริษทั ผลิตภณัฑ์วีนสั จ  ากดั  -  - 25.03

บริษทั ยเูน่ียนดิสทริบิวเทอร์ จ  ากดั  -       - 24.83

Saha-Union International Ltd. 99.98  - 99.98

Saha-Union International (Taipei) Ltd. 10  - 42.49

Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 100  - 100

Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd.  -  - 99.98

Jiashan-Union Development Co.,Ltd. 39  - 49

ธุรกิจบริการ บริษทั ยเูน่ียนไซมด์าร์บ้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 18.95  - 18.95

บริษทั ยเูน่ียนการพิมพ ์จ ากดั 94.74  - 94.74

บริษทั วีนสัชูส์ จ  ากดั 76  - 96.86

บริษทั ยเูน่ียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั  -  - 24.96

บริษทั ยเูน่ียนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยเูน่ียนแอสเซทแมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั  -  - 25

ธุรกิจผลิตสารเคมี Yixing-Union Biochemical Co.,Ltd. 15  - 50

Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 30  - 40

ธุรกิจอื่น (หยุดด าเนนิงาน) บริษทั ยเูน่ียนชูส์ จ  ากดั 61.7  - 97.85

บริษทั ยเูน่ียนการก่อสร้าง จ  ากดั 2.37  - 99.68

บริษทั ยเูน่ียนโกเทคโมลดส์ จ  ากดั  -  - 32.3



นิติบุคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป เอกสารแนบ  1.2

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้เรียกช ำระ กำรลงทุน
(บำท) (บำท) (บำท) ทำงตรง %

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลติ
ธุรกจิส่ิงทอ
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั (มหำชน) 600,000,000           600,000,000           10.00 49.882 เลขท่ี 205  หมูท่ี่ 4 ถ.สุขมุวิท กม.39.5 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 (66-2) 323-1085-91 (66-2) 710-8808
บริษทั ยเูน่ียนกำร์เมน้ท ์จ  ำกดั 50,000,000             50,000,000             100.00 99.987 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616

สำขำ 1  เลขท่ี 205  หมูท่ี่ 4  ถ.สุขมุวิท กม.39.5   ต.บำงปูใหม่  อ.เมือง  จ. สมุทรปรำกำร  10280 (66-2) 323-9285-6 (66-2) 323-9181
บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ำกดั 200,000,000           200,000,000           100.00 25.000 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-4247
บริษทั ยเูน่ียนบทัทึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 85,000,000             85,000,000             100.00 10.714 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-7040-54 (66-2) 539-6124
บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ำกดั 5,000,000               5,000,000               10.00 25.001 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616, 

สำขำท่ี 1 เลขท่ี  205 หมู ่4  ถนนสุขมุวิท ต ำบลบำงปูใหม่ อ  ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280
สำขำท่ี 2 เลขท่ี  589/48  ถนนบำงนำ-ตรำด  แขวงบำงนำ เขตบำงนำ  กรุงเทพฯ (66-2) 745-6871,745-6873 (66-2) 745-6874

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industry Co.,Ltd. US$ 4,000,000 US$ 4,000,000 37.000 Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
Shanghai Saha-Union Thread Industry Co.,Ltd. RMB 23,500,000 RMB 23,500,000 45.000 Pudong New Area, Shanghai City, China
Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co.,Ltd. RMB 128,000,000 RMB 128,000,000 40.000 Nan Hui District, Shanghai City, China
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. RMB 56,915,779 RMB 56,915,779 25.000 Luoyang Road, Taicang City, Jiangsu Province, China
ธุรกจิพลาสติก สเตนเลสและ โลหะ
บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ำกดั (มหำชน) 75,000,000             75,000,000             10.00 48.958 เลขท่ี ง.1  หมู ่13  ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0105-8 (66-2) 517-9056,517-0345

สำขำบำงปะกง  เลขท่ี 99  หมู ่5 ถ.บำงนำ-ตรวด กม.38  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 (66-2) 517-9052-5,517-8217-21(66-2) 517-1016
บริษทั ยเูน่ียนพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 250,000,000           250,000,000           10.00 49.521 เลขท่ี 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0109-14 (66-2) 517-0529
บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ำกดั 15,000,000             15,000,000             100.00 40.273 เลขท่ี ง.12  หมูท่ี่ 13 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0100-3 (66-2) 517-0104
บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ำกดั 140,000,000           140,000,000           100.00 51.000 เลขท่ี 11/3 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-8893-5 (66-2) 517-1863
บริษทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตีล โปรดกัส์ จ  ำกดั 40,000,000             40,000,000             100.00 98.000 เลขท่ี 11/2 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-8996-8 (66-2) 517-8167
บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ำกดั 100,000,000           100,000,000           100.00 30.002 เลขท่ี 99 หมูท่ี่ 5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 (66-38) 842-130-5 (66-38) 842-129
บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 20,000,000             20,000,000             100.00 99.997 เลขท่ี 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สำขำท่ี 1  เลขท่ี 70/1 หมู ่1 ต ำบลแสนตุง้  อ  ำเภอเขำสมิง  จงัหวดัตรำด (66-39) 696421
บริษทั วิสำหกิจยำงไทย จ ำกดั 32,000,000             32,000,000             100.00 50.693 เลขท่ี 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สำขำท่ี 1  เลขท่ี 12 หมูท่ี่ 2 ต ำบลทบัไทร อ ำเภอโป่งน ้ำร้อน จงัหวดัจนัทบุรี (66-39) 447300
สำขำท่ี 1  เลขท่ี 70/2 หมูท่ี่ 1 ต ำบลแสนตุง้ อ  ำเภอแสนตุง้  จงัหวดัตรำด (66-39) 696423

ธุรกจิคอมพวิเตอร์และช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์
บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ี(2008) จ ำกดั (มหำชน) 300,000,000           300,000,000           10.00 93.072 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 99 หมูท่ี่ 5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109
สำขำท่ี 2 เลขท่ี 336 หมูท่ี่ 10  ถ.สุขมุวิท  ต.บำงพระ  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุรี 20110 (66-38) 341-370-8 (66-38) 341-380-2

บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ำกดั 100,000,000           100,000,000           100.00 97.732 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9,311-6881-2 (66-2) 311-6889
(66-2) 530-0505 (66-2) 530-2940 ,

530-1955,530-2388
ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า
Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd. US$ 10,640,000 US$ 10,640,000 56.928 Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
Wuxi - Union Cogeneration Co.,Ltd. US$ 44,200,000 US$ 44,200,000 25.701 Cheng Nan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China
Yixing - Union Cogeneration Co.,Ltd. US$ 60,000,000 US$ 60,000,000 40.000 Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu Province, China
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd. RMB 200,000,000 RMB 200,000,000 25.000 Wei Jiu Road, Shangyu Industrial Area, Hangzhou Bay, Zhejiang Province, China
Huanan - Union Spring Cogeneration Co.,Ltd. RMB 80,000,000 RMB 65,000,000 25.000 Sheng Li Street, Huanan County, Heilongjiang Province, China

สำขำ  เลขท่ี 142/1-2 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 
10310

โทรสำรประเภทกิจกำร  /  ช่ือบริษทั ท่ีอยูส่ ำนกังำน โทรศพัท์



นิติบุคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป เอกสารแนบ  1.2

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้เรียกช ำระ กำรลงทุน
(บำท) (บำท) (บำท) ทำงตรง %

โทรสำรประเภทกิจกำร  /  ช่ือบริษทั ท่ีอยูส่ ำนกังำน โทรศพัท์

ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า (ต่อ)
Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. US$ 24,658,660 US$ 24,658,660 40.000 Cheng Xi Hua Si, Luliang County, Yunnan Province, China
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. US$ 28,080,000 US$ 28,080,000 45.192 Zhenshui Town Village, Yuezhou, Qi Lin District, Qujing City, Yunnan Province, China
บริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ จ  ำกดั 7,325,000,000        7,325,000,000        100.00 10.000 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-3882

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 245 หมูท่ี่ 6 ต.บำ้นไร่  อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี (66-32) 719300 # 1000 (66-32) 719300 # 1090
ธุรกจิผลติสารเคมี
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. US$ 16,200,000 US$ 16,200,000 30.000 Taixing Economic Development Area, Jiangsu Province, China
Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd. US$ 8,200,000 US$ 8,200,000 15.000 Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu Province, China
กลุ่มการค้า การลงทุน และบริการ
ธุรกจิการค้า
บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ำกดั 120,000,000           120,000,000           100.00 25.667 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ำกดั 7,500,000               7,500,000               100.00 49.865 เลขท่ี 52/16-17  ซอยเจริญกรุง 41  ถนนเจริญกรุง  แขวงส่ีพระยำ  เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ (66-2) 266-2976-80 (66-2) 237-6468
ธุรกจิการลงทุนและอ่ืนๆ
บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ำกดั 1,200,000,000        1,200,000,000        100.00 99.540 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616
บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ำกดั 160,000,000           160,000,000           10.00 99.794 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616
บริษทั เทก็ซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 12,500,000             12,500,000             100.00 85.200 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616
บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีจ  ำกดั 100,000,000           100,000,000           10.00 100.000 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 336 หมูท่ี่ 10  ถ.สุขมุวิท  ต.บำงพระ  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุรี 20110
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมดำ้ย จ  ำกดั 200,000,000           200,000,000           10.00 25.068 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 539-6153
บริษทั โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกดั 150,000,000           150,000,000           100.00 25.000 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 3,200,000               3,200,000               10.00 99.258 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616
บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่ำ) จ ำกดั 245,000,000           245,000,000           100.00 100.000 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616
บริษทั ยนิูอโกร จ ำกดั 65,000,000             65,000,000             100.00 30.000 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
Saha-Union International Ltd. HK$ 330,000,000 HK$ 330,000,000 99.985 12th. Floor, Bangkok Bank Building, No.28 Des Voeux Road, Central, Hong Kong (852) 2521-2260 (852) 2521-0021

1A Yuk Yat Street, 6/F, Fook Shing Building, Tokwawan, Kowloon, Hong Kong (852) 2365-0211-2 (852) 2363-2641
Saha-Union International (Taipei) Ltd. NT$ 5,000,000 NT$ 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
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. US$ 45,000,000 US$ 45,000,000 100.000 #31 A-C, No.18 Cao Xi Road (North), Shanghai 200030, China (86-21) 5459-0378,5459-0678 (86-21) 6427-9117
Jiashan-Union Development Co., Ltd. US$ 41,000,000 US$ 41,000,000 39.000 Hengshan Road, Huimin Avenue, Jiashan City, Zhejiang Province, China
ธุรกจิบริการ
บริษทั ยเูน่ียนไซมด์ำร์บ้ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,000,000               4,000,000               100.00 18.950 เลขท่ี 29  อำคำรวำนิสสำ ชั้น 20 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 (66-2) 251-5288 (66-2) 254-6383
บริษทั ยเูน่ียนกำรพิมพ ์จ ำกดั 30,000,000             30,000,000             10.00 94.735 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616
บริษทั วีนสัชูส์ จ  ำกดั 72,000,000             72,000,000             100.00 76.000 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 99 หมูท่ี่ 5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109
บริษทั ยเูน่ียนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 1,000,000               250,000                  2.50 99.998 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616
บริษทั ศนูยป์ระมวลผล จ ำกดั 50,000,000             50,000,000             100.00 20.000 เลขท่ี 142  อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 4 ถ.สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 (66-2) 237-6330-4 (66-2) 237-6340
หยดุด าเนินงาน
บริษทั ยเูน่ียนชูส์ จ  ำกดั 24,000,000             24,000,000             24.00 61.697 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-5616

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 99/5  หมูท่ี่ 5  ก.ม.38  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ  24180



เอกสารแนบ2

                  เอกสารแนบ  2
รายงานผู้สอบบัญชี  ปี 2553 2552 2551
ประจ าปี 2553

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบก าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจ านวนหน่ึง 
ซ่ึงมียอดสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 4,273 ลา้นบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  จ านวน 904 ลา้นบาท
และ 94 ลา้นบาทตามล าดบั (2552: สินทรัพยร์วมจ านวน 4,557 ลา้นบาท รายไดร้วมและก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จ านวน 1,060 ลา้นบาท และ 168 ลา้นบาทตามล าดบั)  งบการเงินของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแลว้ การเสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม จึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 
นอกจากน้ีงบการเงินรวม ซ่ึงมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวนหน่ึงตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนประมาณ 5,701 ลา้นบาท (2552: 6,207 ลา้นบาท) และมีส่วนแบ่งก าไรส าหรับปี 2553 จ านวน 321 ลา้นบาท (2552: ส่วนแบ่งก าไร 577 ลา้นบาท) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
ดงันั้นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัร่วมเหล่าน้ี ในงบการเงินรวมส าหรับปีจึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้นดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท  าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
ของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ประจ าปี 2552
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 งบก าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจ านวนหน่ึง ซ่ึงมียอดสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จ านวน 4,557    ลา้นบาท 
รายไดร้วมและก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จ านวน 1,060 ลา้นบาท และ   168 ลา้นบาทตามล าดบั (2551: สินทรัพยร์วมจ านวน 4,958 ลา้นบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จ านวน 1,194 ลา้นบาท และ 132 ลา้นบาทตามล าดบั) 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแลว้ การเสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม จึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 
นอกจากน้ีงบการเงินรวม ซ่ึงมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวนหน่ึงตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนประมาณ 6,207 ลา้นบาท (2551: 5,513 ลา้นบาท) และมีส่วนแบ่งก าไรส าหรับปี 2552 จ านวน 577 ลา้นบาท (2551: ส่วนแบ่งขาดทุน 83 ลา้นบาท) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
ดงันั้นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัร่วมเหล่าน้ี ในงบการเงินรวมส าหรับปีจึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท  าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ประจ าปี 2551
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 งบก าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศจ านวนหน่ึง ซ่ึงมียอดสินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จ านวน 4,958 ลา้นบาท รายไดร้วม และขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จ านวน 1,194 ลา้นบาท และ 132 ลา้นบาทตามล าดบั (2550: สินทรัพยร์วมจ านวน 4,618 ลา้นบาท รายไดร้วม และก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 จ านวน 1,640 ลา้นบาท และ 31 ลา้นบาทตามล าดบั) งบการเงินของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแลว้ การเสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม จึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น นอกจากน้ีงบการเงินรวม ซ่ึงมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวนหน่ึงตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนประมาณ 5,513 ลา้นบาท (2550: 6,089 ลา้นบาท) 
และมีส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับปี 2551 จ านวน 83 ลา้นบาท (2550: ส่วนแบ่งก าไร 462 ลา้นบาท) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ดงันั้นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัร่วมเหล่าน้ี ในงบการเงินรวมส าหรับปีจึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท  าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
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เอกสารแนบ3

เอกสารแนบ  3
 (ล้านบาท)

ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ 3 ปี        2553 2552 2551

งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน %

รวม เฉพาะบริษัท รวม เฉพาะบริษัท รวม เฉพาะบริษัท

งบดุล

สนิทรัพย์

   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั -        0.00 319          2.52 -        0.00 502          3.81 -        0.00 343          2.25

   สนิทรัพย์หมนุเวยีน 5,614    29.49 673          5.31 5,417    28.65 620          4.71 6,086    31.11 639          4.19

   เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 7,697    40.43 9,436       74.47 8,086    42.76 9,962       75.70 7,393    37.80 12,636     82.89

   เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,563    8.21 1,457       11.50 1,298    6.86 1,258       9.56 1,632    8.34 788          5.17

   ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 3,477    18.26 483          3.81 3,291    17.40 403          3.06 3,562    18.21 346          2.27

   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 686       3.60 303          2.39 818       4.33 415          3.15 887       4.53 493          3.23

รวมสนิทรัพย์ 19,037  100.00 12,671     100.00 18,910  100.00 13,160     100.00 19,560  100.00 15,245     100.00

หนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น

   เงินรับฝากจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 78         0.41 807          6.37 256       1.35 1,018       7.74 103       0.53 1,050       6.89

   หนีส้นิหมนุเวยีน 2,188    11.49 313          2.47 2,147    11.35 892          6.78 3,396    17.36 3,753       24.62

   เงินกู้ระยะยาว 494       2.59 289          2.28 1,158    6.12 932          7.08 984       5.03 761          4.99

   หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืนๆ 398       2.09 27            0.21 559       2.96 38            0.29 532       2.72 42            0.28

   สว่นของผู้ถือหุ้น

   ทนุจดทะเบยีนออกจ าหนา่ยและช าระเตม็มลูคา่แล้ว 3,000    15.76 3,000       23.68 3,000    15.86 3,000       22.80 3,000    15.34 3,000       19.68

   สว่นเกินมลูคา่หุ้น 2,599    13.65 2,599       20.51 2,599    13.74 2,599       19.75 2,599    13.29 2,599       17.05

   หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทยอ่ย (234)      (1.23)   -           -     (234)      (1.24)   -           -     (234)      (1.20)   -           -     

   ก าไรสะสมจดัสรรแล้วและยงัไม่ได้จดัสรร 9,512    49.97 5,313       41.93 8,093    42.80 4,450       33.81 7,400    37.83 3,975       26.07

   รายการปรับปรุงตามมาตรฐานบญัชี (468)      -2.46 323          2.55 25         0.13 231          1.76 487       2.49 65            0.43

    สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 1,470    7.72 -           0.00 1,307    6.91 -           0.00 1,293    6.61 -           0.00

   รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 15,879  83.41 11,235     88.67 14,790  78.21 10,280     78.12 14,545  74.36 9,639       63.23

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น 19,037  100.00 12,671     100.00 18,910  100.00 13,160     100.00 19,560  100.00 15,245     100.00

มลูคา่หุ้นตามบญัชี 49.69    37.45       46.49    34.27       45.70    32.13       
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เอกสารแนบ  4
 (ล้านบาท)

ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ 3 ปี 2553 2552 2551

งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ % งบการเงนิ %

รวม เฉพาะบริษัท รวม เฉพาะบริษัท รวม เฉพาะบริษัท

งบก าไรขาดทุน

รายได้
   รายได้จากการขาย 10,141       88.24 3,023         70.14 8,618         92.32 2,381         68.01 12,209       93.04 4,438         86.53
          ขายสง่ออก 4,247         36.95 503            11.67 3,933         42.13 529            15.11 5,567         42.42 1,176         22.93
          ขายในประเทศ 5,894         51.28 2,520         58.47 4,685         50.19 1,852         52.90 6,642         50.61 3,262         63.60
   เงินปันผลรับ 353            3.07 973            22.58 114            1.22 852            24.34 78              0.59 304            5.93
   รายได้อ่ืน ๆ 999            8.69 314            7.29 603            6.46 268            7.65 836            6.37 387            7.55
รวมรายได้ 11,493       100.00 4,310         100.00 9,335         100.00 3,501         100.00 13,123       100.00 5,129         100.00
คา่ใช้จา่ย
   ต้นทนุขาย 8,647         75.24 2,795         64.85 7,136         76.44 2,174         62.10 10,736       81.81 4,162         81.15
   คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 906            7.88 101            2.34 1,465         15.69 437            12.48 1,825         13.91 585            11.41
   ดอกเบีย้จา่ย 56              0.49 48              1.11 83              0.89 74              2.11 106            0.81 98              1.91
รวมคา่ใช้จา่ย 9,609         83.61 2,944         68.31 8,684         93.03 2,685         76.69 12,667       96.53 4,845         94.46
ก าไรก่อนผลตา่งอตัราแลกเปลีย่นและภาษีเงินได้นิตบิคุคล 1,884         16.39 1,366         31.69 651            6.97 816            23.31 456            3.47 284            5.54
บวก(หกั) : ก าไร(ขาดทนุ)จากผลตา่งอตัราแลกเปลีย่น 77              0.67     (25)             (0.58)    1                0.01     (13)             (0.37)    18              0.14     13              0.25     
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 1,961         17.06 1,341         31.11 652            6.98 803            22.94 474            3.61 297            5.79
หกั : ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (315)           (2.74)    (28)             (0.65)    (202)           (2.16)    (29)             (0.83)    (134)           (1.02)    (17)             (0.33)    
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล 1,646         14.32 1,313         30.46 450            4.82 774            22.11 340            2.59     280            5.46
บวก(หกั) : สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 531            4.62 -             0.00 691            7.40 -             0.00 33              0.25 -             0.00
ก าไรก่อนสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 2,177         18.94 1,313         30.46 1,141         12.22 774            22.11 373            2.84 280            5.46
บวก(หกั) : สว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย (353)           (3.07)    -             -       (159)           (1.70)    -             -       (92)             (0.70)    -             -       
ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,824         15.87 1,313         30.46 982            10.52 774            22.11 281            2.14 280            5.46
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 6.29           4.38           3.39           2.58           0.97           0.93           
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1.75           1.50           1.00           
อตัราเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 39.99% 58.08% 107.18%



2553 2552 2551

งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะบรษิทั เฉพาะบรษิทั

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน : 
ก าไรสทุธิก่อนภาษี 2,491.7        1,340.7        1,343.3        803.3           
        เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,622.9        298.9           949.1           122.7           
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ 3 ปี ( ล้านบาท)

2553 2552 2551
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะบริษัท เฉพาะบริษัท เฉพาะบริษัท
กระแสเงินสดจากจากกิจกรรมลงทนุ :

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) -                    183.0             -                    (171.6)           34.9               259.4             
เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ (770.3)           -                    (96.4)             -                    (1,025.6)        -                    
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุ (197.6)           (149.3)           (958.1)           (2,396.7)        (933.3)           (748.3)           
เงินสดรับจากการลดทนุในบริษัทยอ่ย -                    288.5             -                    4,528.7          -                    30.9               
เงินสดจา่ยคืนเจ้าหนีค้า่หุ้น-กิจการที่เก่ียวข้องกนั -                    (173.3)           -                    (2,254.7)        -                    -                    
เงินสดรับจากลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ-กิจการที่เก่ียวข้องกนั 84.0               84.0               116.6             116.6             47.6               47.6               
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทยอ่ยและการคืนเงินลงทนุ 15.1               8.4                 11.8               6.3                 -                    -                    
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 443.0             3.3                 101.6             24.9               283.1             317.3             
เงินมดัจ ารับคา่ที่ดินและสว่นปรับปรุง -                    -                    174.8             -                    -                    -                    
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 1,178.2          338.0             441.9             84.9               1,156.4          -                    
เงินปันผลรับจากการลงทนุ 711.5             973.2             446.1             852.1             276.1             304.2             
ดอกเบีย้รับ 27.9               34.1               29.5               36.0               40.2               53.1               
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (607.8)           (42.4)             (358.1)           (31.5)             (533.2)           (59.4)             
      เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 884.0             1,547.5          (90.3)             795.0             (653.8)           204.8             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 5.2                 (52.5)             (670.9)           (325.0)           (27.3)             37.5               
เงินรับฝากจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (178.6)           (211.1)           155.6             (31.7)             100.7             (450.7)           
เงินสดจา่ยคืนทนุผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย (0.9)               -                    (6.0)               -                    (4.1)               -                    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                    -                    278.5             250.0             674.8             460.0             
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,015.1)        (1,010.7)        (309.9)           (294.2)           (266.6)           (244.2)           
เงินสดจา่ยหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน (61.0)             -                    (45.2)             -                    (48.1)             -                    
จา่ยเงินปันผล (624.4)           (450.0)           (396.3)           (300.0)           (441.2)           (375.0)           
        เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,874.8)        (1,724.3)        (994.2)           (700.9)           (11.8)             (572.4)           

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (64.4)             -                    (197.4)           -                    (264.7)           -                    
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 214.7             57.1               (581.3)           91.9               239.6             (68.9)             
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 1,373.4          183.8             1,940.4          91.9               1,700.8          160.8             
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 1,588.1          240.9             1,359.1          183.8             1,940.4          91.9               
ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไม่ใชเ่งินสด :
      รายการอปุกรณ์ที่ยงัไม่ได้จา่ยช าระ 83.8               -                    66.6               -                    57.3               -                    
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
2553 2552 2551

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

(LIQUIDITY RATIO)

    1.อตัราส่วนสภาพคล่อง             2.48             2.25             1.74 (เทา่)

    2.อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว             1.94             1.77             1.37 (เทา่)

    3.อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด             0.54             0.24             0.32 (เทา่)

    4.อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้             6.58             5.28             6.08 (เทา่)

    5.ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย              55                68                59   (วนั)

    6.อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ           20.70           15.82           21.24 (เทา่)

    7.ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย              17                23                17   (วนั)

    8.อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี           10.94             7.56             8.03 (เทา่)

    9.ระยะเวลาช าระหน้ี              33                48                45   (วนั)

    10.Cash Cycle              39                43                31   (วนั)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

(PROFITABILITY RATIO)

    1.อตัราก าไรขั้นตน้            14.73           17.20           12.06 (%)

    2.อตัราก าไรจากการด าเนินงาน           22.09           15.38             4.76 (%)

    3.อตัราก าไรอ่ืน           12.35             7.69             7.09 (%)

    4.อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร           49.70           49.81         187.09 (%)

    5.อตัราก าไรสุทธิ           15.76           10.52             2.14 (%)

    6.อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น           13.08             7.35             2.10 (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

(EFFICIENCY RATIO)

    1.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์             9.61             5.11             1.42 (%)

    2.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร           70.48           46.43           25.32 (%)

    3.อตัราการหมนุของสินทรัพย์             0.61             0.49             0.66 (เทา่)

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(FINANCIAL POLICY RATIO)

    1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น             0.22             0.31             0.38 (เทา่)

    2.อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย           27.54           11.33           13.24 (เทา่)

    3.อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั             0.39             0.28             0.45 (เทา่)

    4.อตัราการจ่ายเงินปันผล           39.99           58.08         107.18 (%)



1

 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  

1.  นายด าหริ  ดารกานนท์
อาย ุ                        78  ปี
ต าแหน่งในบริษทั  ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา       - มธัยมศึกษาปีท่ี  3
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั             ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      - บิดานายชุตินธร   ดารกานนท ์     นายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท์
                                                                                  - บิดานายบวรรัตน์   ดารกานนท ์    นายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
                                                                                   - ลุงนายนนัทิยะ  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ                          -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 18/2004
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2515 -ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ  Saha-Union International Limited
 -2520 -ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ  Saha-Union International (U.S.A) Limited
 -2527 -ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ  Saha-Union International (Taipei) Limited
 - 2532-ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั
 - 2536-ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 - 2536-ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 - 2537-ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd.
 - 2537-ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 - กรกฎาคม 2539-มีนาคม 2551          รองประธานกรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 - เมษายน 2551-ปัจจุบนั                     ประธานกรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -2538 -ปัจจุบนั                                    ประธานกรรมการ  Saha-Union Investment (China) Company  Limited.
 - 2539-มีนาคม 2552                           ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 - 2544-ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ บริษทั เทก็ซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 - ตุลาคม 2550-พฤษภาคม 2552          กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 - 2553-ปัจจุบนั                                   ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ากดั 
 -  ปัจจุบนั                                            กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 

2.  นายพนัส  สิมะเสถียร
อาย ุ                        78  ปี
ต าแหน่งในบริษทั  รองประธานกรรมการสายการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา        -  Ph.D. วิชาการบญัชี , University of Illinois, U.S.A.
                                          -  M.S. วิชาการบญัชี , University of Illinois, U.S.A.
                                          -  B.A.(Cum Laude) บริหารธุรกิจ, Claremont Men's College , California, U.S.A.
                                          -  ประกาศนียบตัรวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                ไม่มี
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น 2/2000
                                                            -  Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand
                                                            -  Developing CG Policy Statement
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 - พฤษภาคม 2544-ปัจจุบนั              ประธานกรรมการ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 
 - มกราคม 2550 -ปัจจุบนั                รองประธานกรรมการสายการบริหาร บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 - เมษายน 2550 -ปัจจุบนั                รองประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 - มกราคม 2550 -ปัจจุบนั                ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 - ธนัวาคม 2551-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)
 - ธนัวาคม 2552-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 
3. นายสมภพ  อมาตยกลุ
อายุ                                  70  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมินผลกิจการในประเทศ
                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา    -  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
                                     -  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
                                     -  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
                                     -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ)  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
                                     -  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  0.003 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ       -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 75/2008
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -2542-ปัจจุบนั                     กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -2542-ปัจจุบนั                     กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 -2543-ปัจจุบนั                     กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)                               
 -2543-ปัจจุบนั                     ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)                               
 -ธนัวาคม 2550-ปัจจุบนั      รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมินผลกิจการในประเทศ ,                              
                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)

4.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา
อายุ                                63  ปี
ต าแหน่งในบริษทั         รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน
คุณวุฒิทางการศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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                                    -  ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
                                    -  Management Information System จดัโดย International Labour Organization
                                    -  Dynamic Management for International Executives Program, International Management
                                       Development Department of Syracuse University, U.S.A.  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  0.052   %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 18/2004
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั                                                                                                                                      

 -2542-2549                     ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -2542-2550                     กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -2545-2549                     กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 -2542-ปัจจุบนั                ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
 -2542-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 
 -2550-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 -2550-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัส์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 -2550-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั 
 -2550-ปัจจุบนั                รองประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -2550-ปัจจุบนั                 รองประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)
 -2551-ปัจจุบนั                รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -  ปัจจุบนั                         กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 

5.  นายชุตินธร  ดารกานนท์
อายุ                                  51  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน
คุณวุฒิทางการศึกษา     -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
                                        -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ,  Standford University, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                     1.14  %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     -บุตรนายด าหริ  ดารกานนท์
                                                                                 -พ่ีชายนายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท์
                                                                                 -พ่ีชายนายบวรรัตน์  ดารกานนท์
                                                                                 -พ่ีชายนายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 17/2004

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2535-ปัจจุบนั             รองประธานกรรมการ บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั
 -2535-2551                  รองประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
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 -2536-2550                   กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
 -2536-2550                   กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -2540-ปัจจุบนั              กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 
 -2540-ปัจจุบนั              กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ  ากดั 
 -2544-มีนาคม 2552      กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -2545-ปัจจุบนั              รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 -2545-ปัจจุบนั              รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -2550-ปัจจุบนั              รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -2552-ปัจจุบนั              กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -มิถุนายน2553-ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนการก่อสร้าง (1973) จ ากดั
 -  ปัจจุบนั                      กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 

6. นางอารยา  อรุณานนท์ชัย
อายุ                                          67  ปี
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา          -  Advanced English Workshop New York University, N.Y.,U.S.A
                                            -  Advanced Certificate American Institute of Banking
                                            -  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
                                            -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุ่น 377)
                                            -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่น 11 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                   0.75 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น  32/2005
                                                              -  Certificate of Attendance Chairman (CAC) 2000 รุ่น 4/2001
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2527-ปัจจุบนั           กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ จ  ากดั
 -2529-ปัจจุบนั           ประธานกรรมการบริหาร บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ  ากดั

 -2542-ปัจจุบนั           กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)

 -ปัจจุบนั                     ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทิพมาศ จ ากดั 
 -ปัจจุบนั                     ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ราชบุรีเอทานอล จ ากดั 
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7.  นางสาวภคนิี  พฤฒิธ ารง
อาย ุ                                  61  ปี
ต าแหน่งในบริษทั            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา    -  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                   0.65   %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 2/2003
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2526-เมษายน 2551           กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -2537-เมษายน 2551           กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -2537-ปัจจุบนั                     กรรมการ บริษทั วีนสับทัท่ึน จ ากดั 
 -2539-ปัจจุบนั                     กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนบทัท่ึน คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 -2541-ปัจจุบนั                     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -2542-ปัจจุบนั                     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)

8.  นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์

อาย ุ                                  72  ปี
ต าแหน่งในบริษทั             กรรมการท่ีปรึกษา / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  ปริญญาโท Master of  Science in Electrical Engineering , University of  Texas,Austin,Texas, U.S.A.
                                     -  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น  5/2003
                                                               -  Finance for Non-Finance Directer (FND)  รุ่น 19/2005

                                                               -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น  72/2006

                                                               -  Role of the Compensation Committee (RCC)  รุ่น  3/2007

                                                               -  Audit Committee Program (ACP)  รุ่น  25/2009

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย์

  -2541-ปัจจุบนั                 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                           บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 
  -2542-ปัจจุบนั                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
                                           บริษทั เทพธานีกรีฑา จ ากดั (มหาชน) 
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  -2545-ปัจจุบนั                 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                           บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
  -2549-ปัจจุบนั                 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทัฯ นอกตลาดหลกัทรัพย์

  -2543-มีนาคม 2552         กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
  -2549-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ บริษทั แมกเนคอมพ ์พรีซิชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)
  -ปัจจุบนั                          ประธานกรรมการ บริษทั พรีซิพาร์ท จ ากดั
  -ปัจจุบนั                          ประธานกรรมการ บริษทั อมตะวอเตอร์ จ  ากดั 
  -ปัจจุบนั                          ประธานกรรมการ บริษทั อมตะเวียตนาม จ ากดั (จดทะเบียนในประเทศเวียตนาม)
  -ปัจจุบนั                          กรรมการ บริษทั อมตะฮ่องกง จ ากดั (จดทะเบียนในฮ่องกง)
  -ปัจจุบนั                          กรรมการ บริษทั ซานมิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั
  -ปัจจุบนั                          กรรมการ บริษทั ซานมิเกล มาร์เก็ตต้ิง  (ประเทศไทย) จ ากดั

9. นายยรรยง  ตั้งจิตต์กลุ
อาย ุ                                  58  ปี
ต าแหน่งในบริษทั            กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา    -  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
                                      -  พฒันาบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต ทางบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
                                      -  Management Development Program, Indiana University, U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.14    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 79/2009
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2523-ปัจจุบนั                     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นิยมบริการ จ ากดั 
 -มีนาคม 2552-ปัจจุบนั        กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 -กนัยายน 2552-ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 

10. นายฐิติวฒัน์  สืบแสง
อายุ                                     57  ปี
ต าแหน่งในบริษทั              กรรมการผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา      -  วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (สาขาเคมี)  Marquette University, U.S.A
                                        -  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาอนินทรียเ์คมี)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
                                        -  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาเคมี)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  ไม่มี
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ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 21/2004
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2546-2550                              กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป  Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 
 -2545-ปัจจุบนั                         กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่ (ไชน่า) จ ากดั 
 -2547-2552                              กรรมการบริษทัผลิตไฟฟ้า 7 บริษทั ในประเทศจีน  
 -2550-ปัจจุบนั                         ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั 
 -2550-ปัจจุบนั                         ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ จ  ากดั 
 -2550-ปัจจุบนั                         ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั 
 -กรกฎาคม 2550-ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 
 -2551-ธนัวาคม 2552               ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 -2551-ปัจจุบนั                         กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
 -มีนาคม 2551-ปัจจุบนั            ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ  ากดั  
 -มีนาคม 2551-ปัจจุบนั            ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั  
 -มีนาคม 2551-ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)  
 -เมษายน 2551-ปัจจุบนั           กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2551-ปัจจุบนั           ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ากดั  
 -มิถุนายน 2551-ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จ  ากดั  
 -สิงหาคม 2551-ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2553-ปัจจุบนั          กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
11. นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวชัียกลุ 
อายุ                                  54  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา     - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์  ,University of  Illinois , U.S.A
                                       -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  0.004 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น 9/2001
                                                            -   Finance For Non-Finance Director (FN)  รุ่น 1/2003
                                                            -   Audit Committee Program (ACP)  รุ่น 10/2005
                                                            -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2532-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั
 -2536-ปัจจุบนั                  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ากดั
 -2537-2549                       กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  

 -2537-2549                       กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -2538-ปัจุบนั                    กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -2539-ปัจุบนั                    กรรมการ บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั  
 -2542-2549                       กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
 -2542-2550                       กรรมการบริหารและกรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -ธนัวาคม 2542-ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -2547-ปัจจุบนั                  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 
 -2550-ปัจจุบนั                   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 
 -2550-ปัจจุบนั                   กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนการก่อสร้าง จ  ากดั 
 -2551-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -2551-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -2552-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั 
 -2552-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั 
 -เมษายน 2553-ปัจจุบนั     กรรมการบริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 
 -  ปัจจุบนั                           กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 

12.  นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์
อาย ุ                                 49  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี , Georgia Institute of  Technology, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                0.62 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -บุตรนายด าหริ  ดารกานนท์
                                                                                -นอ้งชายนายชุตินธร  ดารกานนท์
                                                                                -พ่ีชายนายบวรรัตน์  ดารกานนท์
                                                                                -พ่ีชายนายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น 5/2001
                                                            -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2534-มีนาคม 2552       กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -2536-กุมภาพนัธ2์552   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -2537-ปัจจุบนั               กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
 -2537-ปัจจุบนั               กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 -2542-มกราคม 2553     กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -2542-มกราคม 2553     กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
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 -2542-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 
 -2542-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -2542-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั
 -2543-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั
 -2544-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ จ  ากดั
 -2544-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่จ  ากดั
 -2545-กุมภาพนัธ2์552   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 -มีนาคม2551-ปัจจุบนั    กรรมการบริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั
 -มีนาคม2552-ปัจจุบนั    กรรมการบริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -มีนาคม2552-ปัจจุบนั    กรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 - 2548-ปัจจุบนั               กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั
 -  ปัจจุบนั                       กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั และกรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
 
13.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์
อาย ุ                                  47  ปี
ต าแหน่งในบริษทั            กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา    -  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและบริหาร , Massachusetts Institute Of  Technology , U.S.A
                                      -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและบริหาร , Massachusetts Institute Of  Technology , U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -บุตรนายด าหริ  ดารกานนท์
                                                                                -นอ้งชายนายชุตินธร  ดารกานนท์
                                                                                -นอ้งชายนายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท์
                                                                                -พ่ีชายนายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 18/2004
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2536-ธนัวาคม 2549             กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -2536-ธนัวาคม 2549             กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
 -2537-ธนัวาคม 2549             กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 -2537-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  
 -2539-มีนาคม2552                กรรมการ และผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั  
 -2540-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -2540-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 -2544-ปัจจุบนั                       กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -2544-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั
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ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  

 -2544-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั
 -ปัจจุบนั                                กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่ม สหยเูน่ียน 
 
14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
อายุ                                  45  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ , Harvey  Mudd  College, California, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                 0.53  %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -บุตรนายด าหริ  ดารกานนท์
                                                                                  -นอ้งชายนายชุตินธร  ดารกานนท์
                                                                                  -นอ้งชายนายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท์
                                                                                  -นอ้งชายนายบวรรัตน์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 2/2003
                                                              -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น  69/2006
                                                              -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2006 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2531-ปัจุบนั                                 กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั  
 -2533-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -2533-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 
 -2535-ปัจจุบนั                              กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีจ  ากดั 
 -2537-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -2537-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั
 -2537-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -2544-ธนัวาคม 2549                     กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -2550-2551                                    กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั  
 -2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 -2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 -2550-ปัจจุบนั                               กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่ (2008)  จ ากดั (มหาชน) 
 -2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั  
 -2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั  
 -2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกั คอร์ปเรชัน่ จ  ากดั  
 -2551-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั  
 -2552-ปัจจุบนั                               กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนไทย -นิจิบนั จ  ากดั  
 -ปัจจุบนั                                         กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่ม สหยเูน่ียน 
 



11

 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  

15.  นายนันทิยะ  ดารกานนท์
อาย ุ                                 42  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา      -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
                                        -  ปริญญาตรี  Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     -หลานลุงนายด าหริ  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 2/2003
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -2536-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
 -2536-เมษายน 2551        กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -2536-เมษายน 2551        กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -2537-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั วีนสัเทคโนโลยี ่จ  ากดั 
 -2539-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -2539-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนบทัท่ึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั
 -2540-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั สตาร์ อี.ดี.ย ู จ  ากดั
 -2541-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -2548-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั วีนสัแก๊สเทคโนโลย ีจ  ากดั 
 -2552-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั วี 2 โลจิสติกส์ จ  ากดั 



   รายช่ือกรรมการ ของบริษทัยอ่ย บริษทั  บริษทัยอ่ย เอกสารแนบ   9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

1 นายด าหริ ดารกานนท์ X X X            X  X  X  X  X     X   ประธานกรรมการ

2 นายพนสั สิมะเสถียร C X X  X X X X  C     C   รองประธานกรรมการ

3 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา C C  C  X I X  I I I I I I  I X O I 0 X      P   กรรมการผู้อ านวยการ

4 นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ I       A  กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการ

5 นายสมภพ อมาตยกลุ C I I  I       I      O  กรรมการผู้จัดการ
6 นางอารยา อรุณานนทช์ยั I             V  กรรมการรองผู้จัดการ

7 นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง I I     I  กรรมการ
8 นายฐิติวฒัน์ สืบแสง P O X I X I X I X I X I X I X X      **   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

9 นางสาวดาลดัย์ ทรัพยท์วีชยักลุ I  I O O   O  I I I I I I     *   เลขานุการบริษทั

10 นายชุตินธร ดารกานนท์ C       I   I I  I  I  I  I I  
11 นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์ A        I I I I I I O  I  I  I  I I  I    
12 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ A              I   
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ A  I  O I I I I I O I I I  I  I  I  I  
14 นายนนัทิยะ ดารกานนท์ I  I  I                 
15 นายยรรยง ตั้งจิตตก์ลุ I I
16 นางจงรักษ ์ ดารกานนท์ ** I I I
17 I
18 นางศุทธินี ขนุวงษา I
19 นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย I
20 นางสาวพกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ I
21 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ I
22 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทช์ยั I
23 นางศศิธร ดารกานนท์ I I
24 นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพนัธ์ I I
25 นางแสงสว่าง มลัลิกะมาส   I I  
26 นายประสงค์ สุขมุ I
27 นางศรีนวล สมบติัไพรวนั I I I I I O I  
28 นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิษฐ์    I    
29 นายวิชยั ชยัฐานียชาติ I        O
30 นายชีวิน ไชยพานิชย์  I
31 นางพิมพพ์ร  โชติรัตนกลุ O    
32 นายปรีชา วฒันศรานนท์ O I
33 นายพงศศ์กัด์ิ เท่ียงวิบูลยว์งศ์ I  I I       
34 นายปรีชา ชุณหวาณิชย์     I I
35 นายกิติชยั  ศิริจิรสุข I
36 นายสุวิทย์ รอบคอบ O O
37 นายยงยทุธ พงษว์านิต  I  
38 นางอมรรัตน์ สุรภาพวิเศษ I   
39 นายมาลุวิชญ์ บุณยสมิต I   
40 น.อ.สุพิช สงัขโกวิท  I
41 นายสุพจน์ ขนัธวิจิตร์ O I
42 นายเทสซูโอะ ยามาจิ    I    
43 นายสภุกิจ พว่งบวั O

44 นายมาซาโอะ อุวา I

45 นายฮิโรชิ คุมาไก I

46 นายศภุกิจ ติยะวชัรพงศ์ I I

47 นางศิรินนัท์ ศนัสนาคม *

48 นายมาซามิ ซาซากิ I

49 นายมาซาฮิโร่ โยชิดะ I
50 นายจาง ยอง ซบั I

51 นายกวาง จิน ยนู I

52 นายเจ ฮา ฮอง       I  

 
 

นางพินิจพร      ดารกานนท ์   เกษมทรัพย์



รายช่ือบริษัทย่อย
1.   SAHA-UNION INTERNATIONAL LTD. 
2.   SAHA-UNION INVESTMENT (CHINA) CO., LTD.
3.   บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
4.   บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ  ากดั
5.  บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี (2008) จ ากดั (มหาชน)
6.  บริษทั ยเูน่ียนชูส์ จ  ากดั
7.  บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
8.  บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั
9.  บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั
10.  บริษทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตีล โปรดกัส์ จ  ากดั
11.  บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี่ จ  ากดั
12.  บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั
13.  บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน ซิสเตม็ส์ จ  ากดั
14.  บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั
15.  บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี่ (ไชน่า) จ ากดั
16.  บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั
17.  บริษทั ยเูน่ียนโกเทคโมลดส์ จ  ากดั
18.  บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ากดั
19.  บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั  (มหาชน)
20.  บริษทั เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
21.  บริษทั วีนสัชูส์ จ  ากดั
22.  บริษทั ยเูน่ียนการก่อสร้าง จ  ากดั
23.  บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั
24.  บริษทั ยเูน่ียนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั
25.  บริษทั ยเูน่ียนการพิมพ ์จ ากดั
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26.UNION ENERGY (HONGKONG) CO.,LTD.



 

   รายช่ือกรรมการ / รายช่ือบริษทั บริษทัร่วม  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 นายด าหริ ดารกานนท์ X X X X X X X I X X X X I
2 นายพนสั สิมะเสถียร  
3 นายสมภพ  อมาตยกลุ             
4 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา I I V V I I  I X I  I I O I I I
5 นายชุตินธร ดารกานนท์ I V O O O I I I I I V O O
6 นางอารยา อรุณานนทช์ยั   
7 นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง     
8 นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์         
9 นายยรรยง ตั้งจิตตก์ลุ             

10 นายฐิติวฒัน์ สืบแสง X X I X
11 นางสาวดาลดัย์ ทรัพยท์วีชยักลุ I I I I I O I I I I I I I I
12 นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์ I I I I I I I  O I I I O I I
13 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ I O I I I I I I I I I I I
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I I I I  O I I  I I I I I I
15 นายนนัทิยะ ดารกานนท์          

  X    ประธานกรรมการ
   I     กรรมการ
   O   กรรมการผู้จดัการ
   V   รองประธานกรรมการ
   #   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
   A   กรรมการรองผู้จดัการ

เอกสารแนบ   10



รายช่ือ บริษทัร่วม
 

1.   บริษทั ยเูน่ียนแคปปิทอล จ ำกดั
2.   บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ำกดั
3.   บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมดำ้ย จ  ำกดั
4.   บริษทั โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกดั
5.  บริษทั ยเูน่ียนแอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จ  ำกดั
6.   บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ำกดั
7.   บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ำกดั
8.  บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ำกดั 
9.  บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ำกดั
10.  บริษทั ยเูน่ียนซิป จ ำกดั
11.  บริษทั ยเูน่ียนยนิูเวอร์ส จ ำกดั
12.  บริษทั ยเูน่ียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั
13.  บริษทั ยนิูอโกร จ ำกดั
14.  บริษทั ยเูน่ียนบริหำรธุรกิจ จ  ำกดั
15.  บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ำกดั
16.  บริษทั ผลิตภณัฑวี์นสั จ  ำกดั
17.  บริษทั ยเูน่ียนดิสทริบิวเทอร์ จ  ำกดั
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   รายช่ือกรรมการ / รายช่ือบริษัท 1 2 3 4 5 6 7
    

1 นายด าหริ ดารกานนท์  X   X   ประธานกรรมการ
2 นายพนสั สิมะเสถียร O   กรรมการผู้จดัการ
3 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา I   I    กรรมการ
4 นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์
5 นายสมภพ อมาตยกลุ
6 นางอารยา  อรุณานนทช์ยั
7 นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง I I
8 นายฐิติวฒัน์ สืบแสง I
9 นางสาวดาลดัย์ ทรัพยท์วีชยักลุ  I  

10 นายชุตินธร ดารกานนท์  O O I
11 นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์ I I
12 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ I  
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I  
14 นายนนัทิยะ ดารกานนท์ I I I
15 นายยรรยง ตั้งจิตตก์ลุ
16 นางศิรินนัท์ ศนัสนาคม I I   
17 นางศภุางค์ ตั้งสุจริตพนัธ์  I  
18 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I   
19 นายไวทยะ วีระไวทยะ I
20 I
21 นายสุเมธ ดารกานนท์ X X X
21 นางสาวนุกลุธร ดารกานนท์ I I I
22 นายนิติพนัธ์ ดารกานนท์ I I I
23 นายพิชิต  สถิรแพทย์ I I
24 นางสาวสุมิตรา คูห์สุวรรณ  I I  
25 นายสวสัด์ิ อุดมสัจจพนัธ์ I I
26 นายสมยศ ถุงสุวรรณ O I
27 นางสาวก่ิงแกว้ คุณพิชิตชยั I  
28 นายอมัริณ ภทัรนาวิก I
29 นายไล ชอง ยวิ  I  
30 นางสาวมณฑา สีสังข์ I  
31 นายเช อิบราฮิม เช ไอดิส I  
32 นายธนวฒัน์ ชยาภิรัต I
33 นางสาวลดาวรรณ เอง็เลิศชะพศั I
34 นายจีรวฒัน์ พยาฆระสมิต I
35 นายมาลุวิชญ์ บุณยสมิต O
36 นายณฐัพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ I
37 นางพิมพพ์ร โชติรัตนกลุ I
39 นางจงรักษ์ ดารกานนท์ I
40 นายโยฮนัเนส ฟรานซิคสั ซอมเมอร์ I
41 นายมาร์ค อาร์ อี กอดเดอร์ฟอยด์ I
42 นายคริสเตียน ซอยร้ิงค์ I

นางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง



รายช่ือ บริษทัที่เกีย่วข้อง
 

1.   บริษทั ยเูน่ียนบทัท่ึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั
2.   บริษทั ยเูน่ียนโอเวอร์ซีโฮลด้ิง จ  ำกดั
3.   บริษทั ยเูน่ียนไซมด์ำร์บ้ี (ประเทศไทย) จ ำกดั
4.   บริษทั ยเูน่ียนรวมทุน จ ำกดั
5.  บริษทั วีนสับทัท่ึน จ ำกดั
6.   บริษทั ยเูน่ียนเทก็ซ์อีสต ์จ  ำกดั
7.   บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์พลำส จ ำกดั
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เอกสารแนบ 12

รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน)  กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553

ข้อมลูระหวา่งกนั

ช่ือกลุม่บคุคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ล้านบาท)

1 บริษัท  สหยเูน่ียนโฮลดิง้  จ ากดั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 227.90              

มากกวา่ 90% 2 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.47                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

3 เงินปันผลรับ-จา่ย 9.36                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

4 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 1.43                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

2 บริษัท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมด้าย จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 52.43                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

3 บริษัท  วนีสัเธร็ด  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 96.46                เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 รายได้คา่เชา่ 0.05                  ราคาตามสญัญา

3 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 6.44                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

4 บริษัท  ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล์  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 253.00              เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 เงินปันผลรับ-จา่ย 5.00                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

3 รายได้คา่เชา่ 0.16                  ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 65.85                เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

5 บริษัท ยเูน่ียนแคปปิทอล จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 29.70                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั 2 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.26                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

6 บริษัท ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 33.86                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

7 บริษัท  ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 537.41              เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงินปันผลรับ-จา่ย 172.05              จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

3 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 204.10              เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ    

ซึง่เป็นปกตธิุรกิจ

เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ    

ซึง่เป็นปกตธิุรกิจ

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุบิ    

เพ่ืออ านาจการตอ่รองราคาทีด่ขีึน้

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่ง

สว่นเกินน ามาฝากกบับริษัทฯ เพ่ือ

บริหารเงินภายในกลุม่ให้มี

ประสทิธิภาพ

เป็นปกตขิองการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุบิ    

เพ่ืออ านาจการตอ่รองราคาทีด่ขีึน้

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุบิ    

เพ่ืออ านาจการตอ่รองราคาทีด่ขีึน้

1



เอกสารแนบ 12

รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน)  กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553

ข้อมลูระหวา่งกนั

ช่ือกลุม่บคุคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ล้านบาท)

8 บริษัท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 33.70                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

9 บริษัท  วนีสับทัทึน่  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 1.06                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ

มากกวา่ 10%

10 บริษัท  ยเูน่ียนซิป  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 3.41                  เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.27                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

3 เงินฝาก-เงินรับฝาก 50.00                

4 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.09                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

11 บริษัท ยนิูไฟเบอร์ จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 27.51                

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั 2 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.07                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

3 เงินปันผลรับ-จา่ย 19.46                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

4 รายได้คา่บริการ 0.02                  ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.12                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

12 บริษัท ยเูน่ียนรวมทนุ จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 9.12                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

13 บริษัท วสิาหกิจยางไทย จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 1.70                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

มากกวา่ 10% 2 รายได้คา่เชา่ 3.17                  ราคาตามสญัญา

3 รายได้คา่บริการ 0.15                  ราคาตามสญัญา

4 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.29                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

5 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.03                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุิบ เพ่ืออ านาจ

การตอ่รองราคาที่ดีขึน้ และบริษัทในกลุม่

มีสภาพคลอ่งสว่นเกินน ามาฝากกับบริษัทฯ

 เพ่ือบริหารเงินภายในกลุม่ให้มี

ประสิทธิภาพ

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุิบ เพ่ืออ านาจ

การต่อรองราคาทีด่ีขึน้ และบริษัทในกลุม่มี

สภาพคล่องส่วนเกินน ามาฝากกบับริษัทฯ 

เพ่ือบริหารเงินภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ 

รวมทัง้เป็นปกติของการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

เพ่ือพฒันาที่ดินที่วา่งเปลา่ของ

บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึน้โดย

การปลกูยาง จึงต้องให้กู้ เงินเพ่ือเป็น

เงินทนุหมนุเวียนจากการนี ้

2



เอกสารแนบ 12

รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน)  กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2553

ข้อมลูระหวา่งกนั

ช่ือกลุม่บคุคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ล้านบาท)

6 เงินฝาก-เงินรับฝาก 5.00                  

14 บริษัท  ยเูน่ียนไพโอเนียร์  จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 14.73                เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงินปันผลรับ-จา่ย 55.08                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

3 รายได้คา่เชา่ 3.31                  ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 1.86                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

15 บริษัท ยเูน่ียนบทัทนึคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กรรมการและผู้ เก่ียวข้อง 1 รายได้คา่เชา่ 0.01                  ราคาตามสญัญา

ถือหุ้นมากกวา่ 10% 2 เงินปันผลรับ-จา่ย 2.04                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

3 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 0.58                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

16 บริษัท  ยเูน่ียนชส์ู  จ ากดั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 20.00                

2 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.02                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

3 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.12                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

17 บริษัท  วนีสัชส์ู  จ ากดั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 3.00                  

2 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.01                  เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

3 รายได้คา่เชา่ 0.42                  ราคาตามสญัญา

4 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.01                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2553

เป็นปกตขิองการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน

น ามาฝากกับบริษัทฯ เพ่ือบริหารเงิน

ภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน

น ามาฝากกับบริษัทฯ เพ่ือบริหารเงิน

ภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุิบ เพ่ือ

อ านาจการตอ่รองราคาที่ดีขึน้ และ

เป็นปกติของการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

3



   เอกสารแนบ   13

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น

1.

2.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยมี นายสมภพ  อมาตย

กลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มี นางอารยา  อรุณานนท์ชยั และ นางสาวภคนีิ พฤฒิธ ารง  ร่วม

เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฏบตัรและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์                          

                  ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน 

และผู้สอบบญัชีของบริษัท เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและความ

เพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ความเพียงพอของการควบคมุภายใน และความเหมาะสมของการบริหาร

ความเสี่ยง ตดิตามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ได้รายงานผลการสอบทานให้กบั

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยมีกิจกรรมการสอบทานสรุปได้ดงันี ้

 การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดัให้มีการประชมุ 9 ครัง้ มีกรรมการเข้า

ร่วมประชมุดงันี ้                                                                                                         

                                                  จ านวนครัง้                                                              

  - นายสมภพ   อมาตยกลุ                        9                                                                

 - นางอารยา  อรุณานนท์ชยั                     7                                                                

 - นางสาวภคนีิ  พฤฒิธ ารง                      9

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี 2553 

และสอบทานกบัผู้สอบบญัชีเก่ียวกบันโยบายทางการบญัชีทีบ่ริษัทถือปฏิบตัคิวาม

ถกูต้องของงบการเงิน บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการปรับปรุงบญัชีทีมี่

ผลกระทบตอ่งบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั และได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การจดัท างบการเงินเป็นไปตามข้อก าหนด

มาตรฐานบญัชี และตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบ

ทานความพร้อมของบริษัทในการจดัท างบการเงินทีอิ่งตามมาตรฐานสากลของรายงาน

ทางการเงิน (International Financial Reporting Standard-IFRS) และมีความเห็นวา่ 

บริษัทมีความพร้อมทีจ่ะท ารายงานตามมาตรฐานดงักลา่วในปี 2554



3.

4.

5.

6.

7.

8.

        ( นายสมภพ   อมาตยกลุ )

     

       บริษัท สหยเูน่ียน  จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคณุสมบตัแิละคา่ตอบแทนทีผู่้ สอบบญัชีเสนอ 

และเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอเพ่ือขออนมุตัใินทีป่ระชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือ 

 หุ้น

วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2554       

สอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจดัท า

ระบบการบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง และมีการบริหาร

ความเสี่ยง

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตามเกณฑ์และข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัทีเ่กิดขึน้ได้มีการด าเนินการอยา่ง

สมเหตสุมผลโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ

ตามมาตรฐานบญัชีและตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบกบัแผนงานตรวจสอบภายใน ทบทวนผล

การตรวจสอบภายในและให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าแนะน า

ในการปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบตังิานของการตรวจสอบภายใน

สอบทานให้บริษัทถือปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัทิีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรวมทัง้ปฏิบตัติามระเบียบและข้อก าหนดของ

หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง

การประเมินตนเองเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทาง

ปฏิบตัทิีด่ ีผลการประเมินดงักลา่วอยู่ทีร้่อยละ 95.9


