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ส่วนท่ี 1 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
 

1.  ข้อมลูทัว่ไป   
 

 บรษิทั สหยูเนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัลงทุนและกำรคำ้ ให้ค ำแนะน ำ 
และบรกิำรดำ้นกำรจดักำรและบรหิำรกำรเงนิ และจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัในกลุ่มบำงส่วน โดยมทีีต่ ัง้
ส ำนักงำนใหญ่  เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวทิ  แขวงบำงจำก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหำนคร เลข
ทะเบยีนบรษิทัมหำชน 0107537000971 (เลขทะเบยีนเดมิ 344) โทรศพัท ์02-311-5111 โทรสำร 02- 
311-6867 หรอืเวบ็ไวต ์www.sahaunion.co.th  
 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 300 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
รวมเป็นทุนจดทะเบยีนทีจ่ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ำนวน  3,000 ลำ้นบำท 
 นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
นิตบิุคคลนัน้ มชีื่อ สถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสำร จ ำนวน และชนิดของหุน้
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก หมำยเลขเอกสำร
แนบ 1.2   
 บุคคลอำ้งองิอื่นๆ มดีงันี้ 
 1. นำยทะเบียนหลักทรัพย์ คือ บริษัท ศูนย์ร ับฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   
สถำนทีต่ ัง้อยูเ่ลขที ่62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 หมำยเลขโทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสำร 0-2359-1259 
 2.   ผูส้อบบญัช ีคอื นำยเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ์ ซึ่งสงักดับรษิทั ส ำนักงำน เอนิส์ท แอนด์ ยงั 
จ ำกดั มทีี่อยู่เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครชัดำชัน้ 33 ถนนรชัดำภเิษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 หมำยเลขโทรศพัท ์0-2264-0777 โทรสำร 0-2264-0789   
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2.  ปัจจยัความเส่ียง 
 

บรษิัทฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งท าหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่ง รวมทัง้ก าหนดนโยบาย
เสนอใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมกีารบรหิารความเสีย่ง และสรุปผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการของแต่ละบรษิทั 
และใหบ้รษิทัฯ ทราบตามระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้เนื่ องจากเหตุการณ์สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม มี
การเปลีย่นแปลง จงึตอ้งมกีารทบทวนปจัจยัความเสีย่ง ประเมนิความรุนแรงของโอกาสเกดิ ผลกระทบ และทบทวน
มาตรการการจดัการ เพื่อลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้หรอืขจดัความเสีย่งออกไป ในการพจิารณา
ถงึปจัจยัความเสีย่งได้ดูจากทัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก โดยแบ่งลกัษณะความเสีย่งออกในเชงิด้านธุรกจิ 
ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการเงนิ และความเสีย่งที่เกดิจากเหตุการณ์ภายนอก ที่อาจมผีลกระทบต่อบรษิัทอย่างมี
นัยส าคญั อนึ่ง มาตรการและนโยบายการบรหิารความเสีย่งได้ถูกถ่ายทอดสู่ผูบ้รหิาร และระดบัปฏบิตัิการของทัง้
บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั เพื่อใหท้ราบวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน และด าเนินไปในทศิทางเดยีวกนั  
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั เรื่องหลกัๆ
ประกอบดว้ย 

 
 2.1  ความเส่ียงด้านธุรกิจ  คอื ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการลงทุน ซึ่ง ประกอบด้วยเงินลงทุนทัง้
ภายในประเทศ และต่างประเทศ รายได้จากเงนิลงทุน คอื ผลตอบแทนในรูปของเงนิปนัผล จงึอาจเกดิความเสีย่ง
ดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่จะมผีลกระทบท าใหก้ าไรอาจจะลดลง บรษิทัฯ ประเมนิว่า
โอกาสเกดิและผลกระทบในกรณีนี้ มรีะดบัปานกลาง เนื่องจากการลงทุนมคีวามหลากหลาย ส าหรบัมาตรการการ
จัดการความเสี่ยงนี้ คือการติดตามผลการด าเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุนอย่างใกล้ชิด และประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตของกิจการที่ลงทุนเพื่อหาแนวทางแก้ไขล่วงหน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 บริษัทฯ 
ประเมนิว่า ต่อไปผลตอบแทนของเงนิลงทุนใน Jiangsu - Union Cogeneration Group Co., Ltd. และ Huanan- 
Union Spring Cogeneration Co., Ltd. ซึง่ผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม และ Yixing - Union Biochemical 
Co., Ltd. ซึง่ผลติกรดมะนาว จะมผีลตอบแทนไม่คุม้กบัการลงทุน เนื่องจากจะต้องมกีารลงทุนเพิม่ขึน้มาก อนัมผีล
จากการตอ้งควบคุมเรื่องมลภาวะของสิง่แวดลอ้ม ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนอกีเป็นจ านวนมาก  แต่ไม่มขีอ้ตกลงเรื่องราคา
ขายไฟฟ้า ทัง้น้ีแนวโน้มของก าไรในอนาคตส าหรบัโรงไฟฟ้าดงักล่าว อาจมผีลขาดทุน อกีทัง้ผลประกอบการของ
ธุรกจิกรดมะนาวในบรษิทัขา้งตน้ มผีลขาดทุนมาระยะหนึ่งแลว้ บรษิทัฯ เหน็ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในบรษิทั
ดงักล่าวนัน้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จงึขายเงนิลงทุนตามทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านสื่อทางตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ เมื่อ
เดอืนพฤศจกิายน 2555 โดยทีย่งัไม่เกดิผลเสยีหายกบัเงนิลงทุนนัน้ๆ 

ส าหรับเรื่องรายได้จากการลงทุนลดลง  บริษัทฯ มีมาตรการการจดัการโดยจะหาธุรกิจใหม่ที่จะ
สามารถต่อยอดธุรกจิออกไป  เบือ้งต้น ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดล้งทุนร่วมกบัฝ่ายจนีจดัตัง้บรษิทัใหม่ เพื่อลงทุนใน
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ทีเ่มอืง Shaoxing มณฑล Zhejiang ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยบรษิทันี้ มทีุนจด
ทะเบยีน RMB 100 ลา้น  

นอกจากนี้ ความเสีย่งทางธุรกจิเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจเกดิใน
อนาคตอกีหนึ่งสาเหตุ ซึง่มาจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชไีทยไปสู่มาตรฐานการบญัชสีากล เกีย่วกบัการ
ตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที ่4 (IFRIC 4) เรื่องการประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรอืไม่  และการตีความฯ ฉบบัที่ 12  (IFRIC 12) เรื่องขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร ถ้าหากผลสรุปการตคีวามธุรกจิ
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าเป็นสญัญาเช่าทรพัยส์นิ หรอืเป็นสญัญาสมัปทานบรกิาร จะมผีลท าใหผ้ลประกอบการของ
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บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร์ จ ากดั ที่บรษิัทฯ ลงทุน อาจได้รบัผลกระทบเนื่องจากบรษิัทดงักล่าวอาจต้องเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบนัทกึบญัชี แม้จะมรีายรบัจากการผลติและขาย แต่ตามมาตรฐานบญัชใีหม่ จะต้องทยอยบนัทกึเป็น
รายได้ตามอายุสมัปทาน ท าให้ก าไรสุทธิในปีต้นๆ อาจลดน้อยลง ทัง้นี้ เป็นเหตุให้บรษิัทฯ อาจได้รบัเงินปนัผล
น้อยลงไปดว้ยในช่วงเวลาดงักล่าว 
 

 2.2  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ทีม่นียัส าคญั  คอื 

 2.2.1   ความเส่ียงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธรุกิจ
ท่ีไปลงทุน 

ธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ คอืการลงทุน ดงันัน้ถ้าหากองค์กรที่บรษิัทฯ ไปลงทุนเกดิมีการบริหารงาน
ผดิพลาดกอ็าจเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ ประเมนิว่าทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัปาน
กลาง ทัง้นี้เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารกระจายการลงทุนในหลายธุรกจิ บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยก าหนดใหม้กีาร
ประเมนิความเสีย่งขององคก์รทีไ่ปลงทุน ใหม้รีะบบการควบคุมภายในของตนเอง มนีโยบายใหค้วามรูใ้นเรื่องต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้มกีารตดิตามผลงาน และการประชุมกบัผูร้่วมทุน และผูบ้รหิารธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ  และในส่วน
ของบรษิทัฯ ตอ้งมรีะบบการตรวจสอบตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและระบบงานควบคุมภายในทีก่ าหนดไวข้อง
แต่ละธุรกจิทีไ่ปลงทุน 

 

2.2.2 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงค าสัง่ผลิตจากลกูค้ารายใหญ่น้อยราย 
 

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ บางแห่งเป็นธุรกจิร่วมทุน ซึง่ผูร้่วมทุนชาวต่างประเทศเป็นผูด้ าเนินการดา้น
การตลาดในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสดัส่วนเกอืบทัง้หมดของสนิค้าที่ผลติได้ ผลกระทบจากการพึ่งพงิค าสัง่ผลติจาก
ลูกค้ารายใหญ่น้อยรายนี้ อยู่ในระดบัสูง ถ้าหากลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรอืลดจ านวนสัง่ซื้อ หรอืย้ายฐานการผลติไป
ประเทศอื่น แต่โอกาสเกดิมน้ีอยเนื่องจากผูร้่วมทุนมเีงนิลงทุนสดัสว่นประมาณกึง่หนึ่ง ซึง่ย่อมตอ้งประสานประโยชน์
เพื่อใหม้ผีลตอบแทนจากการลงทุน บรษิัทฯ มมีาตรการรองรบัโดยรกัษาความสมัพนัธ์ให้ดกีบัผู้ร่วมทุน และผลติ
สนิคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของลกูคา้ 

  
2.3  ความเส่ียงด้านการเงิน ทีม่นียัส าคญั คอื 

2.3.1  ความเส่ียงเร่ือง การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัในกลุ่ม  
 

 บรษิทัฯ ประเมนิว่าโอกาสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู เนื่องจากในรอบปีทีผ่่านมาอตัรา
แลกเปลีย่นของเงนิบาทเทยีบกบัดอลล่ารส์หรฐั มคีวามผนัผวนมาก จงึมผีลกระทบกบัจ านวนเงนิตราต่างประเทศที่
บรษิทัในกลุ่มไดร้บัจากการช าระค่าสนิคา้ที่ส่งออกและขายเปลี่ยนเป็นเงนิสกุลบาท ในช่วงทีเ่งนิบาทแขง็ค่า ท าให้
ปรมิาณเงนิบาททีไ่ดร้บัลดน้อยลงทัง้นี้ปรมิาณการส่งออกของบรษิทัในกลุ่มมสีดัส่วนมากพอสมควร ความเสีย่งดา้น
น้ีจงึเป็นปจัจยัทีค่่อนขา้งส าคญับรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการตดิตามสถานการณ์ 
และจดัการเรื่องอตัราแลกเปลีย่นโดยตอ้งรายงานและปรกึษาหารอืกบักรรมการผูจ้ดัการของแต่ละบรษิทัในกลุ่มนัน้ๆ 
เพื่อตดัสนิใจให้ทนัต่อเหตุการณ์ รวมทัง้ให้แต่ละบรษิัทดงักล่าวรายงานผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ปรมิาณ
ลูกหนี้ เจา้หนี้ ทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศใหบ้รษิทัใหญ่ทราบดว้ย โดยปกติบรษิทัฯ ในกลุ่มมนีโยบายบรหิารปจัจยั
ความเสีย่งดา้นนี้โดยใชว้ธิ ีNatural Hedge และพจิารณาซือ้ Forward Contract กบัธนาคารตามแต่ละสถานการณ์
ให้เหมาะสม    แต่ไม่ให้ด าเนินการเพื่อการเกง็ก าไรด้านอตัราแลกเปลี่ยน แต่ให้ท าเพื่อป้องกนัความเสีย่งเท่านัน้ 
นอกจากนี้ จะมกีารเชญิวิทยากรผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัการเงนิมาให้ความรู้กบัผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้ง
ของบรษิทัในกลุ่มเป็นครัง้คราว เพื่อเสรมิทกัษะ และเน้นความส าคญัใหม้คีวามระมดัระวงัในการบรหิารเรื่องดงักล่าว
ดว้ย 
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2.3.2  ความเส่ียงเร่ือง การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ซึง่มกีารลงทุนในธุรกจิหลายดา้น เมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม อุปสงค์ อุปทาน ราคาวตัถุดิบ ราคาพลงังานฯ มีการปรับเปลี่ยน ย่อมอาจจะมี
ผลกระทบต่อธุรกจิบางประเภททีบ่รษิทัฯ ลงทุนอยู่ ถา้หากผลการด าเนินงานของบรษิทัทีบ่รษิัทฯ ไปลงทุนเกดิไดร้บั
ผลกระทบในทางลบ กอ็าจท าใหส้ดัสว่นของมลูค่าในสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ๆ ลดลง  ถา้ลดต ่ากว่าจ านวนเงนิ
ลงทุนของบรษิทัฯ บรษิัทฯ กจ็ าเป็นต้องบนัทกึผลจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนนัน้ ทัง้นี้บรษิัทฯ ประเมนิว่าโอกาส
เกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง โดยบรษิทัฯ มมีาตรการใหม้รีะบบการประเมนิธุรกจิทีไ่ปลงทุนทุกไตรมาส 
อนึ่ง บรษิัทฯ ได้ประเมนิความเสีย่งเรื่องนี้ และบนัทกึจ านวนเงนิด้อยค่าของเงนิลงทุนไว้แล้วตามรายละเอยีดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิประจ าปี 2555 หมายเลข 13 หมายเลข 14.1 หมายเลข 15 และหมายเลข 16   
    

2.4  ปัจจยัท่ีมาจากเหตุการณ์ภายนอก   ซึ่งไม่อยู่ในวสิยัทีบ่รษิัทฯ จะควบคุมได้  
ประเภทความเสีย่งทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทัฯ มดีงันี้ 
  

  2.4.1  การเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนัและพลงังานในตลาดโลก 
  

  ปจัจยัความเสีย่งเรื่องน้ี มาจากเหตุการณ์ภายนอกบรษิทัซึง่ไม่สามารถควบคุมได ้ถ้าเกดิขึน้จะมผีล
ท าใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่ขึน้ ค่าขนสง่เพิม่ขึน้ ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งหลายอย่างเพิม่ขึน้ เช่น ค่าเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
ในขณะทีต่น้ทุนขายเพิม่ขึน้ แต่ราคาขายของสนิคา้ในตลาดไม่สามารถขึน้ราคาตามสดัส่วนของต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้ได ้มี
ผลท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลง บริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดมีมาก ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลางบริษัทฯ จึงมี
มาตรการรองรับโดยจดัให้มีหน่วยงานจดัซื้อวตัถุดิบ ที่มีประสบการณ์ เพื่อวางแผนการจดัซื้อให้สอดคล้องกับ
ปรมิาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี้ บรษิัทฯ มมีาตรการให้ประหยดัการใช้พลงังาน หรอืเปลีย่นวธิกีาร
จดัการเพื่อลดตน้ทุนดา้นพลงังาน เช่น การเดนิเครื่องจกัรในช่วงทีค่่าไฟฟ้ามอีตัราราคาต ่า (off-peak) 

  

2.4.2  ความเส่ียงเร่ืองอตัราดอกเบีย้สงูขึ้น 
 

บรษิทัในกลุ่มบางบรษิทั มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนหมุนเวยีนส่วนหนึ่งเป็นเงนิกู ้ดงันัน้ถ้าอตัราดอกเบีย้
ในตลาดเงินสูงขึ้น จะท าให้บริษัทนัน้ๆ มีภาระต้นทุนทางการเงินที่ สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นปจัจัยที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของบรษิทัฯ ในรอบปี 2555 อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา แต่มองในภาพรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย จ านวนเงินกู้มีไม่สูง บริษัทจึงประเมินว่าผลกระทบมีเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี
นโยบายดแูลในการป้องกนัความเสีย่งดา้นน้ี โดยรกัษาสดัสว่นของโครงสรา้งระหว่างหน้ีเงนิกูแ้ละเงนิทุนใหเ้หมาะสม   
เพื่อใหร้ะดบัผลตอบแทนจากการลงทุนสงูกว่าตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 

 2.4.3  ความเส่ียงเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 

 ในปี 2555 เศรษฐกจิโลกยงัคงไดร้บัผลกระทบต่อเนื่องจากปญัหาวกิฤตเิศรษฐกจิทางยุโรป และอเมรกิา  
รวมทัง้เศรษฐกจิในประเทศไทยกย็งัคงไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกดงักล่าว ความเสีย่งนี้
ท าใหบ้รษิทัในกลุ่ม ไดร้บัค าสัง่ซื้อจากลกูคา้ในแถบยุโรป และอเมรกิาลดน้อยลง ท าใหบ้างสนิคา้มปีรมิาณการขาย
น้อยลง  จงึอาจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุน บรษิทัฯ ประเมนิว่าโอกาสเกดิอยู่ใน
ระดบัสงู แต่ไดร้บัผลกระทบระดบัปานกลาง  เน่ืองจากการลงทุนทีม่อียู่บรษิทัฯ หวงัผลในระยะยาวในสว่นของ
มาตรการการจดัการปจัจยัความเสีย่งน้ีคอื ตอ้งระมดัระวงัเรื่องการลงทุน รวมทัง้ตดิตามเศรษฐกจิของประเทศทีไ่ป
ลงทุน และท าการคา้ และมกีารศกึษาปจัจยัพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ะลงทุน ทัง้น้ีเพื่อหาผลตอบแทนทีเ่หมาะสม  
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 2.4.4  ความเส่ียงเร่ืองอบุติัภยั และภยัธรรมชาติทัง้ในและต่างประเทศ 
 

จากเหตุการณ์ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในปลายปี 2554 ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย และเหตุการณ์สนึามทิี่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นปี 2554 ท าให้บรษิัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากปจัจยัน้ี ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการ
ควบคุมของบรษิัทฯ ว่าโอกาสเกดิอยู่ในระดบัสูง ผลกระทบอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากบรษิัทฯ มมีาตรการให้
บรษิทัในกลุ่ม ซึง่อยู่ในเขตทีม่คีวามเสีย่ง ลงทุนป้องกนัอุทกภยั โดยลงทุนสรา้งแนวก าแพงกัน้น ้าถาวรตามแผนงาน
เพื่อป้องกนัอย่างเต็มที่  ถ้าหากมกีรณีดงักล่าวจะได้เกดิความเสยีหายน้อยที่สุด  งบประมาณการลงทุนในเรื่องนี้ 
บรษิทัฯ ตัง้งบประมาณดงักล่าวไวจ้ านวน 50 ลา้นบาท นอกจากนี้มกีารจดัการท าประกนัภยัส าหรบัภยัธรรมชาตแิละ
ภยัพบิตัอิื่นๆ ตามความเหมาะสม 

อน่ึง ปจัจยัความเสี่ยงต่างๆ จะมีคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวน และ
ค านึงถึงผลกระทบ แนวโน้มโอกาสเกิด และหามาตรการปรับปรุงด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินงานไดใ้นระยะยาว 
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3.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
           

            บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดา้นการลงทุนเป็นหลกั และจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในกลุ่มบางผลติภณัฑ ์เช่น 
เทปกาว บรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิสิง่ทอ พลาสตกิ ยาง โลหะ คอมพวิเตอร ์ นอกจากนี้มกีาร
ลงทุนในธุรกจิพลงังานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ลงทุนในธุรกจิเคม ีโรงงานพรมรถยนต์ อสงัหารมิทรพัย์  และ
อื่นๆ ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ทัง้นี้ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ การ
จดัการ หรอืการประกอบธุรกจิอย่างมนีัยส าคญั  โดยขอ้มูลดงักล่าวปรากฏตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “การจดัการ” 
นอกจากนี้ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบการสื่อสารทางอเีลคทรอนิกส ์ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่า บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาการซือ้ขายเงนิลงทุน โดยพจิารณาถงึแนวโน้มธุรกจิ
และผลตอบแทนในอนาคต จึงท าสญัญาขายเงนิลงทุนใน Jiangsu –Union Cogeneration Group Co., Ltd.
และ Huanan – Union Spring Cogeneration Co., Ltd. ซึง่ผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม และ Yixing 
–Union Biochemical Co.,Ltd. ซึง่ผลติกรดมะนาว โดยรายการดงักล่าวคาดว่าจะเสรจ็สมบูรณ์ในไตรมาสที ่1 
ของปี 2556 เงนิลงทุนทีข่ายดงักล่าวขา้งตน้ เป็นสว่นหนึ่งของเงนิลงทุนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบรษิทัในกลุ่ม คอื ตัง้แต่ปี 2550 เป็นตน้มา มกีารก าหนดใหบ้รษิทัใน
กลุ่มที่เป็นบรษิัทผลติสนิค้าเป็นผู้ด าเนินการจ าหน่ายสนิค้าเอง ยกเว้น บางผลติภัณฑ์ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สญัญากบั
ลูกค้า ทัง้นี้เพื่อปรบักลยุทธ์การแข่งขนัให้มีความคล่องตัวและทนัเหตุการณ์  อนึ่ง ขอ้มูลการประกอบธุรกิจของ
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ทีด่ าเนินงานอยู่ในปจัจุบนั และสดัสว่นการถอืหุน้ ปรากฏตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ ปี 2555  ขอ้ 1  ขอ้ 2 และขอ้ 13  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภณัฑ์ ซึ่งมมีากกว่า 1 กลุ่ม ได้แสดงข้อมูลของ
รายไดท้ีไ่ดจ้ากแต่ละกลุ่มธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1   และสามารถดู
ขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแต่ละส่วนงานในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้  28  เรื่องขอ้มูลทางการเงนิจ าแนก
ตามสว่นงาน  
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    การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
การประกอบธุรกจิของบรษิทั แบ่งตามสายผลติภณัฑ ์หรอืกลุ่มธุรกจิหลกัไดด้งันี้ 

 

4.1  กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิต 

1. ธรุกิจส่ิงทอและอปุกรณ์ตดัเยบ็ 
 (1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิมสีายผลติภณัฑ์หลกัคอื การผลติและจ าหน่ายผา้ทอ เริม่จากกระบวนการป ัน่ดา้ย 
และต่อดว้ยกระบวนการทอผา้เพื่อผลติเป็นผา้ทอ บรษิทัฯ อาจมรีายไดจ้ากผลติภณัฑร์ะหว่างกระบวนการผลติ ใน
กรณีทีม่กี าลงัการผลติเหลอืจากการผลติผา้ทอ อาทเิช่น การผลติและขายเสน้ดา้ย 
 ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ คอื ผา้ทอซึง่ผลติตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมทีัง้ผา้ฝ้าย 100 % ผา้ฝ้าย
ผสมโพลเีอสเตอร ์และ/หรอื ใยสงัเคราะหอ์ื่นๆ ทีม่คีุณลกัษณะเฉพาะส าหรบัน าไปผลติผา้ Workwear ทัว่ไป และผา้
ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอื่น 
 ปจัจยัส าคญัที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกิจ ได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ซึง่ครบก าหนดภายในปี 2555 บรษิทัฯ ไดข้อต่ออายุใบอนุญาตฯ ไปแลว้ แต่ยงัอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินงาน
ของทางราชการ 
 (1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 ก.  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 การท าการตลาดในปีทีผ่่านมา ไดท้ าการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไปยงักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

  กลยุทธก์ารแข่งขนั  ไดแ้ก่การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ทางดา้นคุณภาพ ปรมิาณและก าหนด
ระยะเวลาสง่มอบสนิคา้ตามก าหนด  
 ลกัษณะลูกค้า  ไดแ้ก่ บรษิทัฯ หรอืโรงงานอุตสาหกรรมทีน่ าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชเ้ป็นวตัถุดบิเพื่อ
ผลติต่อ 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ไดแ้ก่ บรษิทั/โรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ในและต่างประเทศ ทีส่นิคา้มตีราสนิคา้หรอื
เครื่องหมายการคา้เป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาประเทศ 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บรษิทัฯ จ าหน่ายสนิคา้โดยตรงใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยมสีดัสว่นมลูค่าการขายในประเทศ และต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 30 และ 70 

 บรษิทัฯ ไม่มกีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหนึ่งเกนิ 30 % ของรายไดร้วม 
 ข.  ภาวะการแข่งขนั 
 สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม  มุ่งเน้นดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก 
 จ านวนคู่แขง่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มปีระมาณ 10 ราย 
 ขนาดของบรษิทัฯ เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติขนาดกลางทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของ
ลกูคา้ 
 สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัฯ ยงัเป็นทีน่่าเชื่อถอืของลูกคา้ ในเรื่องคุณภาพ และการ
สง่มอบ 
 แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในปี 2556 คาดว่ามีลักษณะคล้ายกบัปีที่ผ่านมา ที่ความ
ต้องการสนิค้าสิง่ทอเริม่ดีขึ้น แต่การแข่งขนัด้านราคายงัคงรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม สนิค้าของบริษัทฯ มคีวาม
ไดเ้ปรยีบในเรื่องคุณภาพ และการสง่มอบทีต่รงเวลา 
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(1.3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
ก. การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย 
 บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสนิคา้ จ านวน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่205 หมู่ 4 ถนนสขุมุวทิ (กม.39.5) 
ต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
 ก าลงัการผลิต 
ทอผา้ 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

1. ปัน่ด้าย (พนัปอนด)์    

ก าลงัการผลติ 15,600 18,800 22,900 

ผลติจรงิ 10,972 13,769 19,707 

2. ทอผา้ (พนัเมตร)    

ก าลงัการผลติ 23,400 23,890 26,680 

ผลติจรงิ 13,793 17,383 24,145 

 
นโยบายการผลิตท่ีส าคญั 

 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการผลติ โดยมุ่งเน้นผลติสนิคา้สิง่ทอประเภท Workware ทีเ่หมาะสมกบัขดี
ความสามารถของกระบวนการผลติ ตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

การจดัหาวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติ ไดแ้ก่ฝ้าย ต้องน าเขา้จากต่างประเทศ 100 % ส่วนเสน้ใยสงัเคราะหส์ามารถ
หาซือ้ไดจ้ากผูผ้ลติภายในประเทศ 

สภาพปัญหาวตัถดิุบ 
 การจดัหาวตัถุดบิ อาจมขีอ้จ ากดับางประการ  
 -   การจดัหาวตัถุดบิหลกัประเภทฝ้าย เป็นผลผลติหลกัทางการเกษตร ซึง่อาศยัสภาพอากาศ ต้องน าเขา้
จากต่างประเทศ มคีวามผนัผวนตามฤดกูาลในแต่ละปี รวมถงึราคาในตลาดโลก และอตัราแลกเปลีย่นดว้ย 
 -   การจดัหาเสน้ใยสงัเคราะห ์บางครัง้ตอ้งเปลีย่น Supplier รายใหม่ เน่ืองจาก Supplier รายเดมิหยุด และ
เปลีย่นสายการผลติ 
      จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ 
 ในปี 2555 ไดส้ัง่ซือ้วตัถุดบิจากผูจ้ าหน่าย รวม 5 ราย โดยไม่มกีารพึง่พงิผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหนึ่ง
เกนิ 30 % ของยอดรวมการซือ้วตัถุดบิ    
     สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 46 : 54 

ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัิตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจดัสิง่ปฏกิูล หรอืวสัดุที่ไม่ใช้แลว้ พ.ศ.
2548 ผลการปฏบิตังิานในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ไม่มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้ง
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มแต่อย่างใด 
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(1.4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 

  บริษัทฯ ไม่มีมูลค่างานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ เนื่องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่เป็นงาน
โครงการ หรอืสรา้งชิน้งานทีม่มีลูค่าสงู หรอืตอ้งใชเ้วลานานในการสง่มอบ 
 

2. ธรุกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 
     2.1 บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมผลิตพลาสติก 

 (1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ แยกตามประเภทลกูค้าท่ีจ้างผลิตมีดงัน้ี 
        1. ชิน้สว่นพลาสตกิ ประกอบดว้ย ชิน้ส่วนยานยนต์  ชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้า ชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรบั

ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน และ  ชิน้สว่นกระตกิน ้า เป็นตน้ 
  2.  แม่พมิพฉ์ีดพลาสตกิเพื่อสนับสนุนการผลติชิ้นส่วนพลาสตกิ ประกอบดว้ยแม่พมิพท์ีเ่ป็นชิน้ส่วน

ยานยนต ์แม่พมิพท์ีเ่ป็นชิน้สว่นเครื่องใชไ้ฟฟ้า  และแม่พมิพอ์ื่นๆ ทีล่กูคา้เป็นผูจ้า้งท า 
3. งานพ่นสพีลาสตกิส าหรบัชิน้งานพลาสตกิในขอ้1 ซึง่ตอ้งการความสวยงามทัง้สแีหง้เรว็และแหง้ชา้ 
บรษิทัไม่มปีจัจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรอืขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกจิ 
 

    (1.2)   การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
ก. นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญั 

กลยทุธก์ารแข่งขนั 
   ด้านผลิตภณัฑ ์(PRODUCT) 
กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ มกีารพฒันาขดีความสามารถของการผลติแม่พมิพ์และผลติภณัฑ ์
การพ่นส ี ครอบคลุมความตอ้งการและการเตบิโตของอุตสาหรรมงานพลาสตกิ ดงันี้ 
   -   เสรมิสร้างขดีความสามารถด้านศูนย์บริการงานพ่นสเีต็มรูปแบบ ทัง้ผลิตภัณฑ์ภายในและภายนอก  
(Interior Parts, Exterior Parts) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเตม็รปูแบบ 
  -   พฒันาขดีความสามารถในการออกแบบและผลติแม่พมิพ์  โดยใช้ CAD,CAM,CAE รวมถงึเทคโนโลยี
การขึน้รปูแม่พมิพด์ว้ยความเรว็สงู (High Speed Machining) เพื่อใหแ้ม่พมิพท์ีใ่ชใ้นการผลติมคีุณภาพสงูสดุ 

  -   พฒันาขดีความสามารถผลติภณัฑง์านฉีดพลาสตกิ โดยเริ่มจากการผลติแม่พมิพร์ะบบ Hot Runner, 
Gas Injection 

   -   การร่วมมอืกบัทางลูกคา้พฒันากระบวนการผลติ VA/VE เพื่อเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ในตวัผลติภณัฑ์
ใหก้บัลกูคา้มากทีส่ดุ 
 -  สรา้งทมีงานวจิยัผลติภณัฑ ์(Engineering Design) ร่วมพฒันาผลติภณัฑร์่วมกบัทางลูกคา้เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุส าหรบัผูบ้รโิภค 
 
กลุ่มอตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์  

 -  บริษัทฯ พัฒนาขดีความสามารถด้านการผลิตเพื่อตอบสนองต้นทุนในการผลิตและการส่งมอบ ให้
สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงแผนการผลติแบบทนัท่วงท ี(Delivery on time) 
  -  พฒันาขดีความสามารถแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้สงูสุด เช่น งานฉีดขึน้รูป
พลาสตกิ, งานพ่นส ีการประกอบชิน้งาน Silk Screen และ Hot Stamp   
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กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทเิช่น เครื่องใชใ้นครวัเรอืน, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใชส้ านักงาน โดยเน้นการมสี่วนร่วม
การพฒันาผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิตต้นทุนต ่า, ความหลากหลายและคุณสมบตัิต่างๆ ของวตัถุดิบการผลิต
ภายในประเทศเพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขนัด้านคุณภาพและราคาในตลาดโลกได้  โดยกลยุทธ์หลกัที่บรษิัทฯ จะ
น ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และนโยบายของบรษิทัฯ มุ่งเน้นสู่การปรบัปรุงพฒันากระบวนการผลติ 
ลดขัน้ตอนแต่เพิม่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์หม้มีลูค่าเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างแทจ้รงิ 
 

   ด้านราคา  (PRICE)    
 การปรบัปรุงประสทิธภิาพ ตลอดจนโครงสรา้งของตน้ทุนใหม้คีวามเหมาะสม สามารถแข่งขนัไดก้บัทุกกลุ่ม
ลกูคา้ของบรษิทัฯ  
 

   ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (PLACE)    
 การเลอืกสถานที่ผลติให้ใกล้ชิดกบัลูกค้า โดยที่บรษิัทมโีรงงานผลติอยู่สองแห่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง       
ค่าขนสง่ ตลอดจนการบรกิารทีส่ามารถสนองตอบต่อลกูคา้ไดร้วดเรว็ และประหยดั 

 สดัส่วนการจ าหน่ายในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา มสีดัส่วนรอ้ยละของยอดขายรวมแบ่งตามกลุ่มลูกคา้หรอื
ผลติภณัฑ ์ไดด้งันี้ 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์                              ปี2555  (%)           ปี 2554 (%)          ปี 2553 (%) 
1. ชิน้สว่นพลาสตกิ                            95.91                 94.57                 99.45                                                                                                                                                                                                                                     
2. ผลติแม่พมิพ ์                            4.09                   5.43                  0.55                                                                                                                                                                                                 
               รวม            100.00                 100.00              100.00  
 
 บรษิทัฯ ไม่มกีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหนึ่งเกนิ 30 % ของรายไดร้วม  
 
             ข. ภาวะการแข่งขนั    
       ข.1 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง โดยเน้นในด้านราคา 
คุณภาพของงาน และการส่งมอบทีต่รงเวลา ประกอบกบัการยา้ยฐานการผลติของ Supplier จากประเทศญี่ปุ่น ท า
ใหแ้นวโน้มการแข่งขนัยิง่ทวคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัญี่ปุ่นทีม่ฐีาน
การผลติในประเทศไทย ระดบัความสมัพนัธท์ี ่Supplier เก่าแก่มต่ีอบรษิทัแม่ทีป่ระเทศญี่ปุ่น ท าใหจ้ านวนคู่แข่งขนั
มจี านวนเพิม่มากขึน้ แต่ขนาดของบรษิัทเมื่อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนักน่็าจะอยู่ในขนาดที่ใกล้เคยีงกนั แต่ที่น่า
ตระหนักอีกประเด็นหนึ่ง คือลูกค้าส่วนหนึ่งหันมาลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกมาผลิตชิ้นส่วนใช้เอง แต่ด้วย
สถานภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ โดยรวม ยงัอยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถแข่งขนัไดด้ว้ยเหตุทีบ่รษิทัฯ มี
ขนาดเครื่องฉีดพลาสตกิสามารถรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ประกอบกบั
มชีื่อเสยีงสะสมมาเป็นเวลานานมากกว่า 40 ปี ในธุรกจิฉีดพลาสตกิ    
  - กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ มสีภาพการแข่งขนัรุนแรง เนื่องจากมผีูผ้ลติเป็นจ านวนมากจ านวนและขนาด
ของคู่แขง่ คู่แขง่หลกัทีส่ าคญัประมาณ 8 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 5 ราย และขนาดกลาง  3 รายเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
บรษิทั 
 -   กลุ่มอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ สภาพการแข่งขนัรุนแรง โดยมุ่งเน้นดา้นราคา จ านวนและขนาดของ
คู่แข่ง คู่แข่งหลกัที่ส าคญัประมาณ 5 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 4 ราย และขนาดกลาง 1 รายเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
บรษิทั 
 -  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า สภาพการแข่งขนัรุนแรงมาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มทุนจากประเทศ
เกาหลแีละไต้หวนัเขา้มาบุกตลาดภายในประเทศไทย โดยมุ่งใชก้ลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นจุดแขง็ในการตอบสนอง
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ความตอ้งการของลกูคา้ จ านวนและขนาดของคู่แขง่ คู่แขง่หลกัทีส่ าคญัประมาณ 10 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 6 ราย 
และขนาดกลาง  4 รายเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรษิทั 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใชใ้นครวัเรอืน สภาพการแข่งขนัเริม่มกีารแข่งขนั
ดา้นราคามากขึน้ จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัทีส่ าคญัประมาณ 5 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 3 ราย และ
ขนาดกลาง  2 รายเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรษิทั 
  

     ข.2   แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
           สภาวะเศรษฐกิจในปี 2555 ปญัหาข้อจ ากัดในภาคการผลิตที่สืบเนื่องจากอุทกภัย เริ่มคลี่คลายลง
ตามล าดบั โดยเฉพาะการผลติภาคอุตสาหกรรมของไทยทีฟ้ื่นตวัดต่ีอเนื่อง  จากการทีโ่รงงานอุตสาหกรรมสามารถ
กลบัมาท าการผลติได ้และมกีารเร่งผลติเพื่อตอบสนองค าสัง่ซือ้ทีย่งัคา้งอยู่ ประกอบกบัอุปสงคภ์าคเอกชนทีส่ามารถ
ฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่ง และกลบัสูร่ะดบัก่อนเกดิอุทกภยัไดแ้ลว้ สง่ผลต่อภาคการบรโิภคมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้  
  
          (1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
           ทีอ่ยู่ของบรษิทัมโีรงงานอุตสาหกรรมผลติพลาสตกิ มจี านวน 2 โรงงาน ซึง่ตัง้อยู่ที ่ 

1.   เลขที ่11/1 หมู่ที ่14 เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ  
10510 

2.   เลขที ่99 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา  24180    
 
 (ก)    ก าลงัการผลิต    
                                                    ปี 2555         ปี 2554           ปี 2553 
ก าลงัการผลติเตม็ที ่      
ชัว่โมงการท างานของเครื่องจกัร (ช.ม.)             690,900           698,400            684,000                                                                                                                                                                                            
ปรมิาณการผลติจรงิ                                                          
ชัว่โมงการท างานของเครื่องจกัร (ช.ม.)             483,630           488,880            446,040                                                                                                                                                      
อตัราการใชก้ าลงัการผลติ %                         70                    70                    65                                                                                                                                                       
อตัราการเพิม่ (ลด) ของปรมิาณการผลติ %                  (11)                  10                      8                                                                                                                                                                                        
จ านวนกะ ทีผ่ลติไดค้อื  3  กะ  จ านวนกะทีผ่ลติจรงิ  คอื 3 กะ 

 
นโยบายการผลิตท่ีส าคญั   คอื  บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้าน

คุณภาพ การส่งมอบ และความต้องการทางเทคนิคต่างๆ ที่ลูกค้าร้องขอการตรวจสอบสารปนเป้ือนต่างๆ ที่มใีน
วตัถุดบิ เพื่อแน่ใจว่าชิน้สว่นทีผ่ลติออกไปจะไม่มผีลในทางลบต่อผูบ้รโิภค  

 

 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้  าหน่าย 
           วตัถุดบิทีส่ าคญั คอื เมด็พลาสตกิ ไม่สามารถทีจ่ะหาวสัดุอื่นมาทดแทนได ้ ซึง่แหล่งทีม่าของวตัถุดบิ มกีาร
สัง่ซือ้จากในประเทศ  และต่างประเทศ ทัง้นี้  ผลการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีไม่มผีลกระทบ ต่อการใชว้ตัถุดบิ 
           

 สภาพปัญหาเก่ียวกบัการใช้วตัถดิุบ 
            ปญัหาส าคญัทีจ่ะมผีลกระทบต่อวตัถุดบิ คอื ราคาน ้ามนัและค่าเงนิบาท ซึง่อาจท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ราคาของเมด็พลาสตกิ ทีจ่ะมแีนวโน้มสงูขึน้ 
           ทัง้นี้ ไม่มตีน้ทุนวตัถุดบิชนิดใดชนิดหนึ่งสงูกว่ารอ้ยละ 50  ของตน้ทุนการผลติรวม 
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ผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบและ จ านวนสดัส่วนการซ้ือภายในประเทศและต่างประเทศ 
            สดัสว่นในการสัง่ซือ้วตัถุดบิภายในประเทศ  100% โดยสัง่ซือ้จากผูจ้ าหน่ายมากกว่า  30 ราย   
          บริษัท ไม่มีการพึ่งพิงการซื้อวตัถุดบิจากผู้จ าหน่ายรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการ      
ซือ้วตัถุดบิทัง้หมด    
 (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
           อตุสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
                 ด้านการอนุรกัษ์พลงังาน  บรษิทัฯ มนีโยบายในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม การบรหิารจดัการและ
ควบคุมกระบวนการผลติภายในบรษิทัฯ ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ ซึง่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535  
 บรษิทัฯ รณรงค์การน าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ และลดมลภาวะต่างๆ           
ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงานในการท ากิจกรรมและจดัตัง้คณะกรรมการอนุรกัษ์
พลงังาน โดยมมีาตรการประหยดัพลงังานดงันี้ 

 *  รณรงคก์ารใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ปิดแอร ์พดัลม และเครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลกิใช้
งาน 

 *  ปรบัเปลีย่นหลอดไฟฟ้าจากหลอดแรงดนัสงู (หลอดแสงจนัทร)์ เป็นหลอดไฟฟ้าประหยดัไฟ  
 *  ตรวจสอบ Cap Blank ทีช่ ารุดใหท้ างานเตม็ประสทิธภิาพ 

 *  ตดิตัง้ Invertor ควบคุมการท างานของมอเตอรป์ ัม๊น ้าระบบ Cooling ใหเ้หมาะสมกบัภาระการท างาน    
เพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 *  ปรบัเปลีย่น Water Chiller จากระบบ  Air Cool  เป็นระบบ Water Cool ท าใหช้่วยลดการใช้
พลงังานไฟฟ้า 

 *  ตรวจสอบการรัว่ของระบบอดัลม ตดิตัง้ Reserver Tank  และปรบัตัง้แรงดนัลมอดัใหเ้หมาะสมกบั         
การใชง้าน 
 ด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม  บรษิทัฯ ได้มกีารน าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม หรอื ISO 
14001   เขา้มาใช ้โดยมุ่งเน้นใหอ้งคก์รมกีารควบคุมและพฒันา ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
กฎระเบยีบต่างๆ และรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯ ได้มีการ
ตรวจสอบระบบป้องกนั และระงบัอคัคภียั โดยใหพ้นกังานไดฝึ้กซอ้มดบัเพลงิ และจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีารรณรงคเ์ผยแพร่
ตามวารสารและท าแผ่นป้ายแสดงสถติอุิบตัเิหตุตดิป้ายประกาศใหพ้นักงานทราบ นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
ยกระดบัการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัโดยร่วมมอืกบั บรษิทั โตโยตา้มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค เอน็จิ
เนียริง่ แอนด ์แมนูแฟคเจอรร์ิง่ จ ากดั ในการด าเนินการโครงการ CCCF (Completely Check Completely Find out 
Activity)  โดยใหพ้นักงานมสี่วนร่วมคน้หาอนัตรายและสรา้งจติส านึกในดา้นความปลอดภยั ซึง่จากการประเมนิผล
บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัการอยู่ในเกณฑท์ีด่ ี
 
 ด้านการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว  บรษิัทฯ ได้ด าเนินการขออนุญาตกรณีการน าสิง่
ปฏกิูลหรอืวสัดุเหลอืใช้แล้วซึง่มลีกัษณะและคุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 
2541)  และ      ฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2540) ออกนอกบรเิวณโรงงานทุกครัง้ก่อนน าไปก าจดั 
             สรุป ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดด้ าเนินการปฏบิตัจิรงิในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
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ก าหนดอย่างเคร่งครดั 
                ขอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม    ไม่ม ี
 

(4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ     ไม่ม ี 

 

 2.2 บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทยาง 

(1.1) ลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทยาง 
            ผลติภณัฑ์ของบรษิัท ประกอบด้วย เสน้ยางยดื และแถบยางยดื (Rubber Thread and Rubber 
Tape), ยางยดืถกั (Elastic Braid) ยางยดืทอ และโครเชท ์(Elastic Webbing and Crochet) และเสน้ยางหุม้ 
(Covering Yarn)  ภายใต้เครื่องหมายการคา้ตรา “VENUS”  ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดบิ
ของผลิตภณัฑ์อื่น เช่น อุตสาหกรรมผ้าอ้อมส าเรจ็รูป เดก็-ผู้ใหญ่  อุตสาหกรรมเสือ้ผ้า สิง่ทอ หรือน าไปใช้งาน
ทางดา้นอื่นๆ ตามประเภทธุรกจิของลูกคา้ บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะในด้านความ
ปลอดภยัของสขุภาพและอนามยัจงึไดพ้ฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง  เพื่อใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจไดว้่าผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ มคีวามปลอดภยัต่อการใชง้าน 
 
 ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  เส้นยางยืด และแถบยางยืด (Rubber Thread and Rubber Tape) เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
ขัน้ตอนการแปรสภาพจากยางแท่ง ผลติตามขนาดและจ านวนเสน้ทีลู่กค้าต้องการ เพื่อน าไปผลติเป็นส่วนขอบขา 
และขอบเอวผา้ออ้มเดก็ และผูใ้หญ่ ( Diaper ) สว่นทีต่อ้งใชย้างยดื, ขอบขากางเกงในสุภาพบุรุษ, ชุดว่ายน ้าทีต่้อง
ใชย้างยดืเป็นสว่นประกอบ, ขอบหมวกคลุมผมอาบน ้า, ขอบหมวกทีใ่ชใ้นการว่ายน ้าและอื่นๆ รวมทัง้ยงัเป็นวตัถุดบิ
ทีใ่ชใ้นการผลติผลติภณัฑ ์ยางยดืถกั , ยางยดืทอ และเสน้ยางหุม้ อกีดว้ย 

2.  สายยางยืดถกั (Elastic Braid) ผลติเป็นวตัถุดบิเพื่อใชก้บัผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ส าหรบัเดก็, ขอบเอว
กางเกงนอนทัง้เดก็และผูใ้หญ่ , ขอบเอวและขอบขาชุดชัน้ในสุภาพบุรุษและสตร ีและอื่นๆ ตามความต้องการของ
ลกูคา้ 

3.  สายยางยืดทอ (Elastic Webbing) ,โครเชท ์และเสน้ยางหุม้ (Covering Yarn ) เป็นผลติภณัฑท์ี่
ใชใ้นกลุ่มลกูคา้ผูผ้ลติเสือ้ผา้ ชุดกฬีา ชุดชัน้ในสภุาพบุรุษ และสตร,ี เสือ้ผา้ส าหรบัเดก็และ ฯลฯ 

4.  ผลติผลติภณัฑ์ที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มผู้บรโิภคได้โดยตรง ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ “เขม็ขดัพยุงหลงั” (Back 
Support) ตรา “วนีสั” ผา้พนัเคลด็ (Band-age) เป็นตน้ 
 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD  100 ทุกปี  ไดร้บัการ
รบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมาตรฐาน ISO 14001 และผลติภณัฑ์

ยางยดืทอ (Elastic Webbing) ไดร้บัการรบัรองทางการแพทยต์ามมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยา (อย.)    
           บรษิทั ไม่มปีจัจยัส าคญัใดทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรอืการประกอบธุรกจิ 
 

(1.2)   การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
               (ก) การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
 ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ท าการตลาดได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั 
ลกูคา้บางสว่นทีซ่ือ้ผลติภณัฑเ์พื่อน าไปผลติและสง่ใหก้บัตลาดต่างประเทศกไ็ดร้บัผลกระทบเช่นกนั แต่มกีลุ่มลูกคา้
บางสว่นกเ็ริม่ฟ้ืนตวัจากปญัหาอุทกภยัในครัง้ทผี่านมา                                                                  
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กลยทุธก์ารแข่งขนั   
 -   มกีารก าหนดรบัค าสัง่ซื้อล่วงหน้าไม่เกนิ 3 เดอืน เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถคาดคะเนต้นทุนการผลติได้
ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิและตัง้ราคาขายในระดบัที่มกี าไรและแข่งขนัได้ ทัง้ยงัสามารถช่วยวางแผนการผลติได้
อย่างด ี
 -   มกีารก าหนดตัง้ราคาขายทีม่กี าไรและสามารถแข่งขนัได้ มสีนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ และสง่มอบสนิคา้และใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัย ์ดูแลและใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ทุก
รายเป็นอย่างดตีลอดมา  
 
ลกัษณะลกูค้า 
 ลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทีต่ดิต่อซือ้-ขายกนัมานาน และมคีวามสมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนั บรษิทัมกีาร
ใหค้ าปรกึษารวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอื และแกไ้ขปญัหาต่างๆ ร่วมกนัเมื่อลกูคา้ต้องการ ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ 
 
กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 -กลุ่มโรงงานผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรมต่างๆ ทีใ่ชผ้ลติภณัฑย์างยดืเป็นวตัถุดบิในการผลติ เช่นผูผ้ลติเสือ้ผา้
ส าเรจ็รปู  ผูผ้ลติผา้ออ้มส าเรจ็รปูเดก็-ผูใ้หญ่  อุปกรณ์ทางการแพทยห์รอืผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ  และกลุ่ม
ผูผ้ลติสนิคา้อื่นๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 -กลุ่มผูจ้ดัจ าหน่าย ไดแ้ก่  ผูค้า้ปลกี และผูค้า้สง่  
  
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย        
            บรษิัท เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายโดยตรง โดยมสีดัส่วนการจดัจ าหน่ายต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 60 ส่วนใน
ประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 40 ในส่วนของลูกค้าต่างประเทศได้แก่ อเมรกิา  ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ มาเลเซยี สงิคโปร์ จนี 
เวยีดนาม ฯลฯ บรษิทัพยายามไม่พึง่พงิลูกคา้รายใหญ่เพยีงรายเดยีว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มกีารพึง่พงิลูกคา้รายใดราย
หนึ่งเกนิ  30 % ของรายไดร้วม 
                
 (ข) ภาวะการแข่งขนั 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัทีม่กีารชะลอลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4-5 ปีทีผ่่านมา ท าให้
เป็นปญัหากบัการประกอบธุรกจิที่จะต้องประสบกบัการแข่งขนัทางการค้าค่อนขา้งสงูทัง้จากภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ บรษิัทฯ จงึต้องพยายามยกระดบัคุณภาพของสนิค้าให้ดมีากยิง่ขึน้ และใชค้วามรวดเร็วทางด้านการ
บริการให้ทนักบัความต้องการของลูกค้า เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิไว้ และพยายามขยายตลาดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเพิม่มากขึน้ 

แนวโน้มของอตุสาหกรรม การแขง่ขนัในตลาดค่อนขา้งสงู เนื่องจากอุตสาหกรรมยางยดืจะผูกพนักบั
กลุ่มโรงงานผูผ้ลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูเป็นสว่นใหญ่ ซึง่มคีู่แขง่ทีส่ าคญัไดแ้ก่ จนี ทีม่ศีกัยภาพในการผลติสงูและมตี้นทุน
ต ่ากว่า ท าให้มคีวามได้เปรยีบ รวมทัง้อนิเดยี และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่เวยีดนาม เขมร คาดว่าผู้ผลติเสือ้ผ้า
ส าเรจ็รปูในประเทศจะตอ้งประสบปญัหาอย่างแน่นอน และบางรายไดม้กีารยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศเพื่อนบา้น
บา้งแลว้ เพื่อหลกีเลีย่งปญัหาต้นทุนการผลติทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะค่าแรงทีป่รบัสงูขึน้ ซึง่จะมผีลกระทบทางอ้อมกบั
บรษิทัผูผ้ลติยางยดืทีป้่อนเขา้โรงงานผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ สิง่ส าคญัทีสุ่ด คอืบรษิทัจะต้องผลติ
สนิค้าที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล และส่งมอบทนักบัความต้องการของลูกค้า รวมทัง้มีการพฒันาผลิตภัณฑ์
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รปูแบบใหม่ๆ ใหม้คีวามหลากหลายเพิม่มากขึน้ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกคา้และตลาด จงึจะสามารถยนื
หยดัและมบีทบาทในตลาดต่อไปได ้

 
(1.3)   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 (ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือจ าหน่ายในปีท่ีผา่นมา 
ส านักงานใหญ่และโรงงานตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 

 เลขที ่ง.1 หมู่ที ่13 ถนนเสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพ 10510   จ านวนโรงงาน ทัง้หมดม ี 5 
หลงั ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน 3 หลงั อาคารคลงัวตัถุดบิและคลงัวสัดุ 1 หลงั อาคารคลงัสนิคา้ 1 หลงั 
 โรงงานสาขาบางปะกง เลขที ่ 99 หมู่ 5  ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.38) ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ประกอบดว้ยอาคารโรงงานทัง้หมด 2 หลงั 
 คลงัเกบ็สนิคา้ตราด ตัง้อยู่เลขที ่70/2 หมู่ที ่1 ต าบลแสนตุง้ อ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 
  

ก าลงัการผลิต 
                                                ปรมิาณการผลติรวม (หน่วย 1:1,000) 
        ปรมิาณการผลติจรงิ           หน่วย       ปี 2555              ปี 2554            ปี 2553          
 เสน้ยาง, แถบยาง ,สายยางยดื                กโิลกรมั             3,166                3,573               5,048                                                                                                                                         
                       
  นโยบายของบริษทัคอื   “ สรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ พฒันาคุณภาพผลติภณัฑ ์สรา้งสรรบุคลากร 
และใสใ่จสิง่แวดลอ้ม ” ในสว่นการผลติไดบ้รหิารตน้ทุนเพื่อใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัสามารถสูก้บัคู่แข่งขนัทัง้ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศได้ รวมทัง้มกีารส่งเสรมิและพฒันาความรู ้ความช านาญ และทกัษะในการปฏบิตัิงานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ด้วยการจดัฝึกอบรมภายในและส่งไปรบัการฝึกอบรมภายนอก     เพื่อพฒันา
ความสามารถในการตอบสนองต่อการปรบัองคก์รไปสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู ้ดแูลและเอาใจใสพ่นกังาน  ทุกระดบัชัน้
ใหม้ขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานทีด่ ี
 
 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ  
          วตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลติ คือยางธรรมชาติเป็นวตัถุดบิหลกัส าคญัที่ใช้ในการผลติ  โดยบรษิัท ได้ซื้อ
วัตถุดิบจากบริษัทในกลุ่มโดยมีแหล่งวัตถุดิบที่จ ังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ซื้อ
ภายในประเทศเพื่อจ ากดัความหลากหลาย ซึง่อาจสง่ผลกระทบถงึคุณภาพของผลติภณัฑ ์ท าใหไ้ม่มปีญัหาทางดา้น
คุณภาพของวตัถุดบิ  
  บรษิทัฯ มคีวามเขม้งวดในเรื่องคุณภาพของยางพารา ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัที่น ามาใช้ในกระบวนการผลติ 
ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขายเป็นประจ าทุกปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหว้ตัถุดบิที่น ามาผลติไดคุ้ณภาพ และร่วมมอืกบั
ผูข้ายพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพวตัถุดบิใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ 
            ปญัหาการขาดแคลนวตัถุดบิ  คาดว่าจะไม่เกดิขึน้ง่าย เพราะวตัถุดบิหลกัคอืยางพารา เป็นวตัถุดบิทีผ่ลติ
เองภายในประเทศ ซึ่งมอียู่หลายจงัหวดั และประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลติได้มากที่สุดในโลก  ในขณะเดยีวกนั
ประเทศไทยกม็กีารขยายพืน้ทีป่ลกูยางพารา เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชย้างพาราทีเ่พิม่ขึน้ 
 บรษิัทฯ ได้ส ารองยางพาราไว้เพยีงพอต่อการผลติ ราคายางมคีวามผนัผวนตามภาวะตลาด แต่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการขาดแคลนยางพาราในประเทศไทย 
 ผลการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยต่ีอการใชว้ตัถุดบิ   เทคโนโลยีก่ารผลติทีใ่ชย้างยดืเป็นวตัถุดบิในการผลติ 
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เสือ้ผา้ และสิง่ทอยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีโ่ดดเด่นเป็นนวตักรรมใหม่ ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าในอนาคตอนัใกลน้ี้ไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีจงึไม่มปีญัหาต่อการใชว้ตัถุดบิ 
 สดัสว่นการซือ้วตัถุดบิในประเทศ    ปี 2555     96.27   % 
 สดัสว่นการซือ้วตัถุดบิต่างประเทศ  ปี 2555       3.73   % 
 บรษิทัฯ ไม่มกีารพึง่พงิผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหนึ่งภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ เกนิ 30 % ของยอดรวม
การซือ้วตัถุดบิ 
   
    (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัฯ ได้มกีารก าจดัสิง่ปฏกิูลที่ไม่ใชแ้ล้ว ประเภทขยะอนัตราย และไม่อนัตราย  การเกดิน ้าเสยี  การ
สิน้เปลอืงพลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิ,ฝุ่นละอองที่เกดิในกระบวนการผลติและไอระเหยจากสารเคมโีทลูอนี 
ซึง่บรษิทฯ มรีะบบควบคุมและด าเนินการบ าบดั โดยผ่านทางหน่วยงานภายนอกทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางราชการ
เป็นผูด้ าเนินการ  

กจิกรรมทีเ่ป็นโครงการซึง่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลดผลกระทบและพฒันาสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ คอื 
1. โครงการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นในกระบวนการผลติรบัเบอร์  มีการก าจดัฝุ่นที่ฟุ้งกระจายใน

สถานที่ท างาน โดยวิธีการทดลองโดยใช้เคมีผสมยางที่มีลกัษณะเป็นผง จดัหาถุงใส่เคมีที่สามารถละลายได้ใน
ขัน้ตอนการผสมมาทดลองใชป้รบัปรุงเครื่องชัง่เคมอีตัโนมตั ิ ปรบัปรุงการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ในการ
ดูดฝุ่น ทัง้ในเรื่องระยะเวลาและวธิกีารตรวจ ท าแผนการและบนัทกึการท าความสะอาดที่เครื่องชัง่อตัโนมตัิและถงั
ส าหรบัใสเ่คม ีเพื่อควบคุมไม่ใหเ้กนิมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

2. โครงการการประหยัดพลงังานแสงสว่างในส่วนเวบบิ้ง เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และให้
สอดคล้องกบั พรบ. เรื่องการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน  โดยท าการตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในหน่วยงาน
ทัง้หมด ส ารวจเครื่องจกัรที่ใช้งาน และท าการก าหนดผู้รบัผดิชอบ ปิด/เปิด ระบบแสงสว่างในช่วงพกั ปิดไฟแสง
สว่างในสว่นทีไ่ม่ไดท้ าการผลติ ท าการถอดหลอดไฟในพืน้ที ่ทีไ่ม่จ าเป็น 

3.  โครงการการจดัการพลงังาน แผนกทอเบรด เพื่อลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลงังาน และ
ปลูกจติส านึกให้กบัพนักงานทุกคน ให้มสี่วนร่วมในการประหยดัการใช้ไฟฟ้าและอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า โดยการ
ควบคุมการใชง้านเครื่องปรบัอากาศ การใชง้านไฟฟ้าแสงสว่าง การเปิดมอเตอรเ์ครื่องจกัร เปลีย่นการใชห้ลอดไฟ
แบบก าลงัไฟฟ้าสูงเป็นแบบประหยดั ปรบัเปลี่ยนเวลาท างาน หรอืท าเท่าที่จ าเป็นในช่วง onpeak และปิดหน้า
จอคอมพวิเตอรช์่วงไม่ใชง้าน 

การด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบ  
            บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการในการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบดงักล่าว โดยการจดัท าระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เพื่อควบคุมกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น 
 1. การก าจดัสิง่ปฏกิลูและวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้  โดยแยกการก าจดัดงันี้ 

 1.1 ของเสียประเภทขยะอันตรายได้ให้บริษัทที่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ผูด้ าเนินการก าจดั 

1.2 ของเสยีประเภทขยะไม่อนัตราย ได้ให้บรษิัทที่ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ผูด้ าเนินการก าจดัโดยวธิฝีงักลบ 

 2. การบ าบดัน ้าเสยี โดยใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยี แบบ ACTIVATED SLUDGE และไดม้กีารควบคุมระบบน ้า
ทิง้ก่อนทีจ่ะปล่อยออกนอกโรงงาน ทัง้นี้ มกีารส่งน ้าไปวเิคราะหเ์ป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อด าเนินการควบคุมไม่ใหม้ี
ค่าเกนิมาตรฐาน 
 3. การสิน้เปลอืงทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเขา้ร่วมโครงการอนุรกัษ์พลงังานกบักรมส่ง เสรมิอุตสาหกรรม 
และสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ซึง่ท าการจดัตัง้ทมีอนุรกัษ์พลงังานร่วมกบัทีป่รกึษาเพื่อส ารวจและวเิคราะหห์ามาตรการ
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ต่างๆ ในการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงาน 
 4. ไอระเหยจากสารเคมโีทลอูนี  โดยการตดิตัง้เครื่องดูดกลิน่โทลูอนีจากกระบวนการลา้งใบมดีและอะไหล่ 
เพื่อก าจดัไอระเหยและกลิน่ของโทลอูนีภายในสถานทีท่ีป่ฏบิตังิานไม่ใหเ้กนิมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
 5. จดัให้มกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศ และสิง่แวดลอ้มภายในบรษิทั เช่นการวดัสภาพฝุ่น เสยีง น ้า แสง
สว่าง เป็นตน้ 
            ผลการปฏบิตัจิรงิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยมคี่าใชจ้่ายดงันี้ 
     หน่วย  : ลา้นบาท                                           ปี 2555       ปี 2554       ปี 2553               
               - ค่าใชจ้่ายด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม             1.27          1.09            0.88                                                                                                
               บรษิทั ไม่มขีอ้พพิาท หรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
 (4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   - ไม่ม ี- 
   
      3.  ธรุกิจคอมพิวเตอร ์
      1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 
   เป็นการด าเนินธุรกจิดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศตัง้แต่ปี 2525 เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิ
ดา้น Information Technology (IT) อนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย ปจัจุบนัมสีนิคา้และบรกิารดา้นคอมพวิเตอร ์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รอบคลุมและหลากหลาย  ส าหรบัธุรกจิขนาดตัง้แต่ Small Office  Home Office (SOHO) 
ถงึองค์กรธุรกจิขนาดใหญ่ (Large Enterprise) ทัง้ในส่วนกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และส่วนภูมภิาค และขยายธุรกจิ
ครอบคลุมไปสูป่ระเทศลาว ในปี 2555 ดว้ย  
  
 (1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้รวมถงึบรกิารต่างๆ มากมาย 
อาท ิ
          -  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการดา้นผลติภณัฑ์สนิคา้ Server และ  Storage  จาก 
บรษิทัไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่ IBM Power Systems (ทัง้ AIX และ iO5) และ IBM System X 
ทัง้ Rack และ Blade, Storage ครบ Production Line ตัง้แต่ Low End ถงึ High End Storage รวมถงึ
อุปกรณ์ Switch/Network ทีเ่กีย่วขอ้งในการเชื่อมต่อและล่าสุด IBM PureFlex ; Integrated Solution ตระกูล
ใหม่ล่าสดุจาก IBM ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัเกยีรตเิป็นผูจ้ าหน่ายหลกัในระเทศไทย 
 -  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการดา้นผลติภณัฑส์นิคา้ Software จากบรษิทั ไอ บ ี
เอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ประกอบดว้ยสนิคา้ครบทุกตระกลู ทัง้หมด 8 ตระกลู อนัไดแ้ก่ 
   *   WebSphere  - Software ดา้น Integration Workflow 

   *   Tivoli – Software ในดา้นการจดัการ การเกบ็ขอ้มูล (Backup) รวมถงึการบรหิารระบบซึง่
เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัส าหรบั Cloud Technology   

   *   Lotus  - Software ส าหรบั  Workflow, Portal 
   *   Information Management - Software ที่เกี่ยวขอ้งกบัฐานขอ้มูลไม่ว่าจะเป็น 

DB2,Infomic รวมถงึ Data Warehouse ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัเกยีรตเิป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการส าหรบั 
Pure Data for Analytics (ชื่อเดมิคอื Netezza) Data Warehouse Appliances จาก IBM ในประเทศไทย
   *   Business Analytics  - Software ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหข์อ้มูล เช่น Cognos, 
SPSS 
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   *   Security  - Software ทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัระบบความปลอดภยัของระบบ IT 

   *     Industry Solution – Software ทีใ่ชง้านกบัธุรกจิดา้นต่างๆ  

   *     Rational – Software ส าหรบัการทดสอบ ตรวจสอบ ความถูกต้องของระบบงาน 

Software 
 -   ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการดา้นผลติภณัฑ์ดา้นบรกิารจาก IBM Giobal 
Technology Services (GTS) IBM (ประเทศไทย) จ ากดั อนัประกอบไปดว้ย การซ่อมบ ารุง (Maintenance 
Agreement: MA) การตดิตัง้ระบบและการ Implement ระบบงาน (GTS Implementation Sevices) รวมถงึ
การขาย  Cloud Services ของ IBM  
 -  ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการผลติภณัฑ์สนิค้า Acronis ซึ่งเป็น Backup 
Software จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  - ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย ส าหรบัผลติภณัฑ์

สนิคา้ CommVault ซึง่เป็น Backup Software ทีม่าแรงในขณะน้ีจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

   -  นอกจากนี้ยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆ อกีเช่น สนิค้า PC, ThinkPad, Server ของ Lenovo, สนิค้า 
Hardware ต่างๆ ของHP, Ronsyncs,  Epson, Samsung, Cannon, Fujitsu ,Dell, Acer และอื่นๆ 

   -  การใหบ้รกิาร ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรกัษา  Hardware และ Software  และระบบ Network พรอ้ม
อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทัง้รบัออกแบบ และพฒันาระบบต่างๆ  
   -  จ าหน่าย บรกิาร ตดิตัง้ ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และระบบรกัษาความปลอดภยัอื่นๆ 
   -  บรกิารกูข้อ้มูลใน Media ต่างๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ทีส่ญูหาย ดว้ย
ระบบ Clean room class 100 ตัง้แต่ปี 2547 ตลอดทัง้กูข้อ้มูลทุกระบบปฏบิตัิการเช่น DOS, Windows, 
Linux, Unix, Novell และ  Macintosh ซึง่เกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบัของลกูคา้อย่างเขม้งวด 

  -  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Huawei ส าหรบัผลติภณัฑ์ Unified 
Communication, IP PBX, IP Phone, Contact Center System, Intelligent Video Surveillance, 
Tele Presence and Video Conference 
  
 (1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

          ก. การท าการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรอืบริการท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมา 
            บรษิทัฯ ท าการตลาดโดยมุ่งเน้นจดัจ าหน่ายสนิค้าใหต้รงตามความต้องการของลูกคา้ และส่งมอบใหต้รง
ตามก าหนด ดว้ยคุณภาพตามทีต่กลงกนัไว ้โดยยดึถอืหลกัการมจีรยิธรรมต่อคู่แขง่ 
 ลกัษณะของลูกค้า หรอืกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 เป็นสถาบนัการเงนิ  หน่วยงานราชการ นิตบิุคคลต่างๆ ทีใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่มมีากขึน้
ตลอดเวลา ทัง้กรุงเทพ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

 เป็นตวัแทนจ าหน่ายของ IBM ทีม่ชี่องทางจดัจ าหน่ายผ่าน Business Partners ซึง่ม ีSolutions เพื่อ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ใช้อกีต่อหนึ่ง และสายธุรกจิ SI จะจดัจ าหน่ายสนิค้าให้กบัยีห่้ออื่นๆ และใหบ้รกิารแก่ลูกค้า
โดยตรง  
 สดัส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 บรษิทัฯ จ าหน่ายสนิคา้ และใหบ้รกิารต่างๆ ในประเทศเกอืบทัง้หมด โดยเริม่มกีารจดัจ าหน่ายสนิค้าของ 
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IBM ไปสูป่ระเทศลาวในปี 2555  
 การพึ่งพิงลูกค้า หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกิน  30 % ของรายได้รวม 
 บรษิทัฯ ไม่มกีารพึง่พงิลกูคา้รายใดเกนิ 30 % ของรายไดร้วม 
 
           ข .ภาวะการแข่งขนั 
 สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

มกีารแข่งขนัสงูขึน้เรื่อยๆ  ในอุตสาหกรรม ด้านราคา เนื่องจากมผีู้ประกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกจิอย่าง
ต่อเนื่อง 
  แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 -  แนวโน้มอุตสาหกรรม ยงัมกีารเจรญิเตบิโต และขยายการใชง้าน IT มากขึน้ทัง้ภาครฐั และเอกชน 

 -  ภาวะอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร ์มคีู่แขง่จ านวนมาก ในการประกอบกจิการคลา้ยๆ กบับรษิทัฯ  
 -  ขนาดของบรษิทัฯ อยู่ในระดบักลาง เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั 
 -  สถานภาพ และศกัยภาพในการแข่งขนันัน้ บรษิัทฯ มคีวามมัน่คง มรีะบบการเงนิที่มวีนิัยรองรบั ซึง่มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัสูง เนื่องจากมีการพฒันาในความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  
บรษิทัฯ รกัษาคุณภาพในการจ าหน่ายสนิคา้ และใหบ้รกิาร สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกคา้ เป็นที่
ไวว้างใจของลกูคา้มายาวนานต่อเนื่องกว่า 30 ปี  
  
 (1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  
             ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 -  ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นการซือ้ขายสนิคา้ และใหบ้รกิาร  
 -   การจดัหาผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย ได้จากตัวแทนสนิค้าในประเทศไทย เช่น บริษัทฯ เป็นผู้แทนจัด
จ าหน่ายใหก้บั บรษิทั ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั บางผลติภณัฑต์อ้งสัง่ซือ้จาก IBM ต่างประเทศดว้ย 
 -   จ านวนผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัฯ มมีากกว่า 100 ราย 
 -   บรษิทัฯ พึง่พงิผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั คอืบรษิทั ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ านวน 1 ราย  โดยมลีกัษณะความสมัพนัธ์ คอื บรษิัทฯ เป็นคู่ค้าระดบั Distributor ของบรษิัทดงักล่าว โดยมี

ประเภทสนิคา้ทีซ่ือ้คอื Hardware และ Software ผลติภณัฑบ์รกิารตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 
 -   ความเสี่ยงของการพึ่งพิงผู้จ ัดจ าหน่ายดงักล่าวข้างต้น คือบริษัทฯ ดงักล่าวแต่งตัง้ผู้อื่นเป็นผู้แทน
จ าหน่ายสนิคา้ให ้มากกว่าในปจัจุบนั ซึง่อาจท าใหป้รมิาณการขายสนิคา้ลดลง  บรษิทัฯ ประเมนิว่าโอกาสเกดิอยู่ใน
ระดับต ่ า แต่ถ้าเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ค่อนข้างสูง  ทัง้นี้บริษัทฯ มีมาตรการจัดการโดยรักษา
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้  พฒันาความสามารถของทมีงาน  มวีนิยัทางการเงนิทีเ่ขม้งวด เพื่อรกัษาชื่อเสยีงและความ
มัน่ใจทางการคา้ทีม่ต่ีอกนั 
 
 เร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
         -  ธุรกจิคอมพวิเตอร์ที่บรษิัทฯ ซื้อขายไม่มวีตัถุดบิเหลือใช้ ไม่มโีรงงานที่อาจมผีลต่อมลภาวะ ดงันัน้ใน
ระดบัน้ีไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  จงึไม่มขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
 -   ไม่มงีานทีม่มีลูค่าสงูเกนิรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม คา้งสง่มอบ 
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 4.2  ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า 
  1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 

(1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจัจุบันบริษัทฯมีการลงทุนในโรงไฟฟ้า 

ทัง้หมด 5 แห่งประกอบดว้ยโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Cogeneration Power Plant) ใน
มณฑลเจยีงซู 1 โรงงาน มณฑลเจ้อเจยีง 2 โรงงาน และมณฑลเฮยหลงเจยีง 1 โรงงาน ส าหรบัมณฑลยูนนานมี
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 2 แห่ง ส่วนใหญ่จะผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้า และผลิตไอน ้ าส่งขายให้โรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตใกลเ้คยีง 

2. การผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย บรษิทัฯ มกีารลงทุนในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (Independent 
Power Producer: IPP) คอืบรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั ผลติไฟฟ้าและจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (“PPA”) เป็นเวลา 25 ปี  

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธรุกิจ 
 ณ ปจัจุบนั การขยายหรือลงทุนใหม่ในโรงงานค่อนขา้งจะเป็นไปได้ยาก หรอืใช้เวลาขออนุมตัิ

ยาวนาน เน่ืองจากขอ้ก าหนดหรอืขอ้จ ากดัทีท่างรฐับาลก าหนดไว ้เกีย่วกบัการใชพ้ลงังานและการปล่อยมลภาวะต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

(1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
      ก. การท าการตลาดของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารทีส่ าคญัในปีทีผ่่านมา 
 กลยุทธก์ารแขง่ขนั 
 ผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้าในประเทศจนี ราคาจะถูกก าหนดโดยรฐับาล ปรมิาณจะถูกก าหนดโดย

โควตาการผลติประจ าปี 
 ส่วนผลติภณัฑ์ไอน ้า ราคาจะขออนุมตัิจากรฐับาลท้องถิ่น ปรมิาณจะเป็นไปตามความต้องการ

ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม 
 ลกัษณะลกูคา้ 
 ผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้า จะเป็นการไฟฟ้าทอ้งถิน่ สว่นผลติภณัฑไ์อน ้าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตนิคม 
 กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 การไฟฟ้าทอ้งถิน่ และโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ชไ้อน ้าในการผลติ 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 จ าหน่ายผ่านสายไฟฟ้าเชื่อมต่อกบั GRID ส่วนไอน ้าจ าหน่ายผ่านท่อไอน ้าทีท่างโรงงานวางเป็น

เครอืขา่ยอยู่รอบบรเิวณในเขตนิคม เพื่อใหโ้รงงานอุตสาหกรรมเชื่อมต่อได ้
         ข. ภาวะการแขง่ขนั  
 สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมในปีทีผ่่านมา 
 เน่ืองจากไฟฟ้าทีผ่ลติได ้จดัจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าทอ้งถิน่ทัง้หมด  ส่วนปรมิาณความต้องการ

ไอน ้าจะขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของโรงงานทีเ่ป็นลูกคา้ผูใ้ชไ้อน ้ารอบบรเิวณโรงไฟฟ้า รฐับาลมนีโยบายใหเ้ลกิการใช ้
Boiler ขนาดเลก็ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรง แลว้ใหร้วมศนูยห์นัมาใชไ้อน ้าจากโรงงานไฟฟ้าแทน 

 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต 
 เน่ืองจากสภาวะชะลอตวัลงของเศรษฐกจิ  ท าให้ปรมิาณความต้องการไฟฟ้าเพิม่ขึน้ในอตัราที่

ลดลง สว่นผลติภณัฑไ์อน ้าทีจ่ดัขึน้โดยโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ ลงทุนนัน้ ยงัคงเพิม่ขึน้อย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้ในรอบรศัมี
ความสามารถในการสง่ไอน ้าในเขตนิคมทีโ่รงไฟฟ้าตัง้อยู่ยงัไม่มโีรงไฟฟ้าทีเ่ป็นคู่แขง่อย่างมนียัส าคญัอยู่ในบรเิวณ 
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 (1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
 ก. ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายในปีทีผ่่านมา 
 โรงงานไฟฟ้าในประเทศจนีทีบ่รษิัทฯ ลงทุนจะใชถ่้านหนิเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ  ปกตทิาง

โรงงานแต่ละโรงจะจดัหาถ่านหนิเองโดยตรงกบัเหมอืงถ่านหนิหรอืผ่านพ่อคา้คนกลาง โดยผ่านทางภาคเหนือและ
ตะวนัตกของจนี  ทีผ่่านมาทางภาครฐัไดท้ยอยปิดเหมอืงถ่านหนิขนาดเลก็ทีด่ าเนินการไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหร้ะดบั
ราคาปรบัตวัสงูขึน้ตลอด ท าใหจ้นีตอ้งเปิดประเทศน าเขา้ถ่านหนิจากต่างประเทศ เพื่อใหร้าคาถ่านหนิสมดุลมากขึน้  
ในปีทีผ่่านมาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั  ความตอ้งการถ่านหนิมไีม่มาก  ท าใหร้าคาปรบัตวัไม่มากนกั 

 ข. ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลติหรอืการก าจดัวตัถุดบิเหลอืใช ้
 ทีผ่่านมาโรงไฟฟ้าแต่ละโรง ได้ทยอยติดตัง้อุปกรณ์เครื่องจกัรดกัจบัฝุ่นละออง และที่ส าคญัคอื 

การก าจดัซลัฟอร ์(ก ามะถนั) ทางรฐับาลไดก้ าหนดและเพิม่หลกัเกณฑเ์ขม้งวดมากขึน้ในการลดการปล่อยมลภาวะ 
 
2. ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน 
ผลการด าเนินงานของธุรกจิพลงังาน โรงไฟฟ้ายงัอยู่ในเกณฑค่์อนขา้งด ีเน่ืองจากราคาถ่านหนิปีทีผ่่านมา

ปรับตัวไม่มาก ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่การผลิตและจ าหน่ายไอน ้ายังมีปริมาณอัตราเพิ่มขึ้นอย่าง
สม ่าเสมอ ช่วยเสรมิสรา้งผลประกอบการใหด้ขีึน้   

 
ธรุกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 
 บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั (RPCL) ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมใชก๊้าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) ตัง้อยู่ทีต่ าบลบา้นไร่ อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ี มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 7,325 ลา้นบาท  บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 10  
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ตัง้แต่เริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชย ์ในปี 2551 บรษิัทฯ สามารถผลติไฟฟ้าได้
ตามความต้องการของประเทศ และสามารถควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการผลติกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่า
ขอ้ก าหนดทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทางราชการ มกีารควบคุมดแูลคุณภาพอากาศ คุณภาพน ้าทิง้ คุณภาพเสยีง และท าการ
ก าจดักากของเสยีและขยะอนัตราย ให้ได้มาตรฐานตามทีร่าชการก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่สามารถด าเนินการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายใต้ขอ้ก าหนดของทางการ (Environmental Impact Assessment 
EIA) ไดค้รบถ้วน  ไดท้ าการตดิตัง้สถานีวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ( Air Quality Monitoring Station  - 
AQMS ) บรเิวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า และท าการตรวจสอบคุณภาพก๊าซทีป่ล่อยออกจากปล่องหมอ้ไอน ้า ดว้ย
ระบบ Continuous Emission Monitoring System (CEMS)  
 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO 
ว่าการด าเนินการของบรษิัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม  ISO 14001 และการรบัรอง
มาตรฐานการจดัการดา้นความปลอดภยั TIS/OHSAS  18001 โดยทางสถาบนัฯ ไดท้ าการตรวจประเมนิการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัด าเนินนโยบาย “Zero Accident” พรอ้มทัง้ไดจ้ดัเตรยีม
แผนฉุกเฉิน ในกรณีเกดิอคัคภียั และอุทกภยั 
  

3.ปัจจยัความเส่ียง 
โครงการโรงไฟฟ้า Jiangsu จะต้องมีแผนเพิ่มเงินลงทุนมาก อนัเกี่ยวเนื่องกบัการลดมลภาวะของ

สิง่แวดลอ้มท าใหต้วัโครงการ  Jiangsu Union มภีาระหนี้สนิเพิม่มากขึน้ จะเกดิความเสีย่ง ผลตอบแทนอาจจะไม่
คุม้กบัเงนิลงทุน ดงันัน้ทางบรษิทัฯ จงึตดัสนิใจท าสญัญาขายโครงการออก เพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจจะมใีนอนาคต 
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4.3  ธรุกิจอตุสาหกรรมเคมี 
 1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 

(1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัมกีารลงทุนในอุตสาหกรรมเคม ี2 บรษิทั คอื 
1.  บรษิทั Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Yixing มณฑลเจยีงซู ก่อตัง้เมื่อปี 

พ.ศ. 2543 ท าการผลติกรดมะนาว (Citric Acid) ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมเคม ี เครื่องส าอาง ยา และอุตสาหกรรม
อาหาร  

2. บรษิทั Taixing - Union Zond Chemical Co., Ltd.  ตัง้อยู่ทีเ่มอืง Taixing มณฑลเจยีงซู ก่อตัง้

เมื่อปี พ.ศ. 2550 ท าการผลติ Phthalic Anhydride (PA) ซึ่งเป็นสารเคมีใช้เป็นตวัเติมแต่งในพลาสติก 
(Plasticizer) 

ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรอืขอ้จ ากดัการประกอบธุรกจิ  
 ปญัหาเศรษฐกจิชะลอตวัเป็นปญัหาใหญ่ส าหรบัธุรกจิอุตสาหกรรมเคม ี
 
(1.2)  การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 
      ก. การท าการตลาดของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารทีส่ าคญัในปีทีผ่่านมา 
 ผลติภณัฑ ์PA สว่นใหญ่จะเป็นฐานลกูคา้เก่าของทางฝา่ยจนี ซึง่จะมทีัง้ทีเ่ป็นพ่อคา้คนกลาง และ

โรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง 
 ส่วนผลติภัณฑ์กรดมะนาว เนื่องจากตัวโครงการได้ขยายก าลงัการผลติซึ่งใช้กลยุทธ์ราคาเป็น

หลกัในการเปิดตลาดเพิม่ ฐานลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้คนกลาง โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา ซึง่จ าห น่าย
ใหยุ้โรปและอเมรกิาและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

       ข. ภาวะการแขง่ขนั 
 สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมในปีทีผ่่านมา 
 ผลติภณัฑ ์PA ยงัคงมกีารแขง่ขนัรุนแรง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิทีอ่่อนตวั ท าใหอุ้ปทานยงัคงมี

มากกว่าอุปสงค ์ โรงงานผลติภณัฑ ์PA ต่างๆ ทยอยลดก าลงัการผลติ และหาหนทางลดตน้ทุน 
 ในสว่นผลติภณัฑก์รดมะนาว กต็กอยู่ในสถานการณ์เดยีวกนั 
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมเคมขีองบรษิทัฯ ทีม่กีารลงทุนยงัคงมสีถานการณ์เช่นเดมิ ในอกีระยะหนึ่ง ขึน้อยู่

กบัสภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปในอนาคต 
    
(1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 ก. ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายในปีทีผ่่านมา 
ผลติภณัฑ ์PA จะใช ้Orthoxylene เป็นวตัถุดบิ ซึง่โรงงาน Petro Chemical จะเป็นผูผ้ลติและน าเขา้ราย

ใหญ่ ซึง่ท าใหต้ลาดเป็นของผูข้าย ตวัโรงงาน Taixing Union ซึง่ไดพ้ฒันาเครื่องจกัรใหส้ามารถใช ้Napthalene เป็น
วตัถุดบิไดด้ว้ย ซึง่จะสามารถลดตน้ทุนการผลติใหต้ ่าลงได ้

ส่วนผลติภณัฑก์รดมะนาว ส่วนใหญ่จะใชข้า้วโพดหรอืมนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดบิ ขึน้อยู่กบัราคาทีเ่ป็นอยู่ 
เน่ืองจากขา้วโพดเป็นสนิคา้ตวัหนึ่งทีอ่ยู่ในนโยบายอาหารธญัพชืหลกัของจนี ท าใหร้าคาเป็นปจัจยัส าคญั 
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 ข. ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลติหรอืการก าจดัวตัถุดบิเหลอืใช ้   
โรงงาน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd.  ตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมโีดยตรง  ซึง่

โดยปกตทิางหน่วยราชการมขีอ้ก าหนดเขม้งวดส าหรบัโรงงานทีจ่ดัตัง้ในเขตนิคมอยู่แลว้ 
ส่วน โรงงาน Yixing-Union Biochemical ถงึแมต้วัโรงงานจะไม่ได้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมกี็

ตาม แต่กไ็ดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างถูกตอ้ง 
 
2. ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
โรงงาน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd. ยงัคงมผีลประกอบการขาดทุนอยู่  ถงึแมท้าง

โรงงานไดป้รบัปรุงกระบวนการผลติใหใ้ชว้ตัถุดบิ Napthalene แลว้กต็าม แต่ยงัไม่สามารถผลติไดเ้ตม็ที ่เนื่องจาก
ปญัหาเครื่องจกัรและเทคนิคการผลติ  

โรงงาน Yixing-Union Biochemical ยงัคงมผีลประกอบการขาดทุนอยู่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิชะลอ
ตวั ในขณะทีโ่รงงานมกีารขยายก าลงัการผลติ ท าใหไ้ม่สามารถขึน้ราคาสนิคา้ได ้
 3.  ปัจจยัความเส่ียง 
      การลงทุนในธุรกจิเคมขีองบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามเสีย่งจากสภาพตลาดและเศรษฐกจิโลกทีอ่่อนตวั การ
ผลติและการขายยงัคงไม่ไดเ้ป็นไปตามทีค่าดหมาย 
   

      4.4 ธรุกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศจีน 
 1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 

(1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
   บรษิัทฯ ลงทุนธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศจนี ที่เมอืง Jiashan มณฑล Zhejiang เป็นโครงการ
ก่อสรา้งคอนโดมเินียมทีอ่ยู่อาศยัเพื่อขาย  มพีืน้ทีก่่อสรา้งทัง้หมด 250,000 ตารางเมตร 
 ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรอืขอ้จ ากดัการประกอบธุรกจิ  
 ช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา ทางรฐับาลกลางได้เพิม่ความเขม้งวด การเกง็ก าไรในอสงัหารมิทรพัย ์และทยอย
ออกมาตรการการจ ากดัการซือ้บ้าน  การปล่อยสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัของภาคธนาคาร เป็นผลใหต้ลาดการซือ้ขายบา้น
ชะลอตวัลง กระทบต่อยอดขายของบรษิทัฯ แต่ในช่วงปลายปี 2555 ยอดขายเริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้อย่างชา้ๆ อกีทัง้รฐับาล
ไดเ้ริม่เขม้งวดกบัชาวต่างประเทศ และบรษิทัต่างประเทศทีจ่ะลงทุนในอสงัหารมิทรพัยด์ว้ย 

 
(1.2)  การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 
      ก. การท าการตลาดของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารทีส่ าคญัในปีทีผ่่านมา 

  ในปีทีผ่่านมาไดเ้ปิดตวัและเปิดขาย โครงการระยะที ่2 ในสว่นของอาคารทีม่คีวามสงูระดบักลาง ซึง่มคีวาม
ต้องการห้องขนาด 150 ตารางเมตร และในส่วนของอาคารระดับสูงเป็นจ านวนมาก ในช่วงปลายปีจึงต้องรีบ
ด าเนินการท ารากฐานและเริม่ตน้ก่อสรา้ง โครงการระยะที ่3 เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาดอย่างต่อเนื่อง 
         ข. ภาวะการแขง่ขนั  
  ถงึแมจ้ะมโีครงการเกดิใหม่ในทอ้งที่เมอืง Jiashan ตลอดจนรอบๆ โครงการทีบ่รษิทัฯ ลงทุน แต่โครงการ 
RIVER VIEW GARDEN ทีบ่รษิทัฯ ลงทุน ยงัคงไดร้บัความสนใจ และเหน็ว่าเป็นโครงการทีด่ทีีสุ่ดโครงการหนึ่งใน
เมอืง Jiashan เนื่องจากภาพลกัษณ์ของตวัโครงการและคุณภาพในการก่อสรา้ง ท าใหร้าคาขายของโครงการโดย
เฉลีย่สงูกว่าโครงการอื่นๆ 
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2. ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 

     เน่ืองจากโครงการระยะที ่1 ไดด้ าเนินการทะยอยโอนสง่มอบบา้นใหลู้กคา้แลว้ จงึไดร้บัรู้รายไดจ้ากการ
ขาย ท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ มกี าไร 
 
 3.  ปัจจยัความเส่ียง   
      ตามสถานการณ์ปจัจุบนั  ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนียงัคงด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง ถงึแมจ้ะ
ไม่รอ้นแรงดงัเช่นทีผ่่านมากต็าม  ถา้หากการขายยงัคงมต่ีอเนื่องกจ็ะมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอ และลดความเสีย่ง
เรื่องการพึง่พาเงนิกูจ้ากธนาคารลงได ้   
 

 4.5  กลุ่มการลงทุนและอ่ืนๆ 
 ลกัษณะของเงนิลงทุน นอกจากการลงทุนในบรษิทัในกลุ่มทีผ่ลติสนิคา้ซึง่อยู่ในประเทศไทย และลงทุนใน
โครงการทีป่ระเทศจนี ซึง่เป็นธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม และธุรกจิผลติสารเคม ีซึง่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ขา้งตน้ไวแ้ลว้ บรษิทัยงัมกีารลงทุนในธุรกจิโรงงานผลติพรมรถยนต ์และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศจนี และยงั
มเีงนิลงทุนในบรษิทัอื่นๆ โดยค านึงถงึปจัจยัพืน้ฐานของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ เป็นเกณฑ ์ ประกอบกบัผลตอบแทนจาก
การลงทุนดว้ย เนื่องจากเงนิลงทุนเป็นประเภทธุรกจิทีไ่ม่มกีารผลติและไม่ต้องอาศยัการตลาดและการแข่งขนั หรอื
จดัหาวตัถุดบิแต่อย่างใด จงึไม่ต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการผลติ การตลาด การแข่งขนั ตลอดทัง้เรื่องการจดัหา
วตัถุดบิของกลุ่มธุรกจินี้ นอกจากนี้แหล่งทีม่าของเงนิลงทุนมาจากทุนจดทะเบยีน ก าไรสะสม และแหล่งเงนิกูเ้ท่านัน้   
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5.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
รายละเอียดของสินทรพัยข์องบริษทั และ บริษทัย่อยในปี 2555 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
                                       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ทีด่นิและ

สว่นปรบัปรงุ
ทีด่นิ 

รอการพฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

และอาคาร
ส านกังาน 
ใหเ้ช่า 

 
 
 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้ง 

 
 
 
 

รวม 

ทีด่นิและ
สว่นปรบัปรงุ

ทีด่นิ 
รอการพฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

และอาคาร
ส านกังาน 
ใหเ้ช่า 

 
 
 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้ง 

 
 
 
 

รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555         
ราคาทุน 732,245 2,583,782 1,366 3,317,393 586,689 1,955,205 1,366 2,543,260 
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (25,674) (2,088,096) - (2,113,770) (15,048) (1,737,360) - (1,752,408) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,413) (106,083) - (110,496) (4,413) (89,983) - (94,396) 
มลูค่าตามบญัช ี- สุทธ ิ 702,158 389,603 1,366 1,093,127 567,228 127,862 1,366 696,456 

 
 
                               (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2554 1,033,280 973,651 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,228 108,226 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์– ราคาตามบญัช ี (222) (150) 
โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัย ์– ราคาตามบญัช ี 169,498 458 
คา่เสื่อมราคา (109,814) (113,413) 
โอนกลบัคา่เผื่อการดอ้ยคา่ 1,500 64,298 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (3,343) (33) 
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2555 1,093,127 1,033,280 
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ท่ีดิน  อาคาร  และอปุกรณ์ 
                           

       งบการเงินรวม 
          (หน่วย : พนับาท) 

 
 
 
   

 
 
 

ทีด่นิ 

 
 

สว่นปรบัปรงุ 
ทีด่นิ 

สว่นปรบัปรงุ
สนิทรพัยเ์ช่า
อาคาร และ

ระบบ
สาธารณูปโภค 

 
เครื่องจกัร 

และ 
อุปกรณ์ 

 
โรงงานผลติ 
กระแส 
ไฟฟ้า 

 
 
 

อื่นๆ 

 
 
 

รวม 

ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2554 173,061 12,670 1,375,164 4,814,328 659,064 2,173,388 9,207,675 
ซื้อเพิม่ - 1,049 308,578 284,220 16,341 478,914 1,089,102 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (62,749) (83,575) (9,934) (105,016) (261,274) 
โอน - - 120,852 416,676 - (537,528) - 
โอนไปยงับญัชอีสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ (8,952) - (216,828) - - - (225,780) 
จดัประเภทใหม ่ - - 399,878 - - (399,878) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงนิ - - (19,389) - (15,140) (15,083) (49,612) 

31 ธนัวาคม 2555 164,109 13,719 1,905,506 5,431,649 650,331 1,594,797 9,760,111 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2554 - 6,669 843,691 3,851,827 234,113 894,795 5,831,095 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 357 81,842 319,895 45,897 138,595 586,586 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วนที่
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

 
(60,133) 

 
(82,748) (1,165) 

 
(95,405) 

 
(239,451) 

โอนไปยงับญัชอีสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ - - (56,593) (10) - 321 (56,282) 
จดัประเภทใหม ่ - - 104,082 - - (104,082) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงนิ - - (3,292) - (5,534) (3,213) (12,048) 

31 ธนัวาคม 2555 - 7,026 909,597 4,088,964 273,302 831,011 6,109,900 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า        
31 ธนัวาคม 2554 - - - 1,799 - 101 1,900 
ลดลงระหว่างปี - - - (303) - - (303) 
31 ธนัวาคม 2555 - - - 1,496 - 101 1,597 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2554 173,061 6,001 531,473 960,702 424,951 1,278,492 3,374,680 
31 ธนัวาคม 2555 164,109 6,693 995,909 1,341,189 377,029 763,685 3,648,614 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี         
ปี 2554 (จ านวน 410 ลา้นบาทรวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 510,655 
ปี 2555 (จ านวน 511 ลา้นบาทรวมอยู่ในตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร) 586,586 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                   (หน่วย : พนับาท) 

 
 
 

 
 

ทีด่นิ 

อาคาร  
และระบบ

สาธารณูปโภ
ค 

 
เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 

ราคาทุน      
31 ธนัวาคม 2554 27,502 135,036 204,779 318,192 685,509 
ซือ้เพิม่ - 1,957 - 16,991 18,948 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (776) (6,448)   (7,224) 
โอน - 3,142 - (3,142) - 
โอนไปยงับญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (8,952) - - - (8,952) 
31 ธนัวาคม 2555 18,550 140,135 204,003 325,593 688,281 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
31 ธนัวาคม 2554 -  126,705 202,478 274,098 603,281 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 2,783 1,394 13,448 17,625 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัส่วนทีจ่ าหน่าย /ตดั
จ าหน่าย 

- - (776) (4,883) (5,659) 

โอนไปยงับญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - - (10) 321 311 
31 ธนัวาคม 2555 -  129,488 203,086 282,984 615,558 
ค่าเผือ่การด้อยค่า      
31 ธนัวาคม 2554  - - 917 100 1,017 
31 ธนัวาคม 2555  - - 917 100 1,017 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2554 27,502 8,331 1,384 43,994 81,211 
31 ธนัวาคม 2555 18,550 10,647 - 42,509 71,706 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี      
ปี 2554  (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร)   17,841 
ปี 2555  (รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร)   17,625 

 
 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมยีอดคงเหลอืของอุปกรณ์ซึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 
โดยมมีลูค่าสทุธติามบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 125 ลา้นบาท (2554: 98 ลา้นบาท) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มอีาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่ง ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแลว้ 
แต่ยงัใชง้านอยู่   มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจี านวนเงนิประมาณ  3,640 ลา้นบาท   
( 2554 : 3,484 ลา้นบาท )   และเฉพาะของบรษิทัฯจ านวน  563 ลา้นบาท  (2554 :  541 ลา้นบาท) 
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สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2555  
(1) ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 

บริษัท  บริษัทยอ่ย 

มลูคำ่ตำม
บญัชี 

(ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ 

 

 

ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

 มลูคำ่ตำม
บญัชี 

    (ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

585.77 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 

1 งำน 

96 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นที่ตัง้
ส ำนกังำน
ใหญ่ 

 287.17 เขตนิคม
อตุสำหกรรม
บำงชนั 
ถ.เสรีไทย 
อ.มีนบรีุ 
กรุงเทพฯ 

41 ไร่ 

1 งำน 

29 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นที่ตัง้ 
อำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลิต
และคลงัสินค้ำ 

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

176 ไร่ 
3 งำน 
14 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรในเครือ
และให้บริษัท
ในเครือเชำ่ 

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

108 ไร่ 

2 งำน 

26 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นท่ีตัง้อำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลติ
และคลงัสนิค้ำ 

 ต.บ้ำนเหมือง 

อ.เมืองชลบรีุ 

จ.ชลบรีุ 

5 ไร่ 

95 ตรว. 
ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นที่ตัง้
โรงงำนและ
ส ำนกังำน 

ให้เชำ่ 

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

218 ไร่ 

33 ตรว. 
ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 
และหอพกั 

 ต.บำงพระ 

อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 

31 ไร่ 

1 งำน 

25 ตรว. 

 เป็นที่ตัง้
อำคำรหอพกั
และพืน้ที่วำ่ง
ให้เชำ่ 

  อ.นำยำยอำม 
อ.โป่งน ำ้ร้อน 
จ.จนัทบรีุ, 
อ.เขำสมิง  
จ.ตรำด 

7,265 
ไร่ 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เพ่ือกำรเกษตร 

 ต.สรุศกัดิ์ 
อ.ศรีรำชำ 
จ.ชลบรีุ 

1 งำน 

12 ตรว. 

 เป็นพืน้ที่ 
วำ่งเปลำ่ 

  ต.รำชำเทวะ 

อ.บำงพลี 
จ.สมทุรปรำกำร 

21 ไร่ 

1 งำน 

73 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรและ 

ให้เชำ่ 
 ต.หนองพิรุณ 

อ.บ้ำนบงึ 

จ.ชลบรีุ 

1,299 ไร่ 
0.5 ตรว. 

ถือกรรมสทิธ์ิ
ร่วมกบับริษัท
ในเครือ 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรและให้
บริษัทในเครือ
เช่ำ 

      

 ต.บ้ำนฉำง , 
ต.พลำ 
อ.บ้ำนฉำง 

จ.ระยอง 

51 ไร่ 

14.4 ตรว. 
ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

ส ำหรับขยำย
กิจกำร 

      

 อ.บำงบวัทอง 

จ.นนทบรีุ 

17 ไร่ 

2 งำน  
2 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิเต็ม  
ไมม่ีภำระ
ผกูพนั 

       

 อ.เมือง 

จ.สมทุรสำคร 

85 ไร่ 

1 งำน 

59 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิเต็ม  
ไมม่ีภำระ
ผกูพนั 
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(2) อำคำร สว่นปรับปรุงและระบบสำธำรณปูโภค 
บริษัท  บริษัทยอ่ย 

มลูคำ่ตำม
บญัชี 

(ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ 

 

 

ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

 มลูคำ่ตำม
บญัชี 

(ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

138.51 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 

อำคำร 
1 หลงั 
9 ชัน้ 

6,757.2 

ตรม. 

อำคำร 

1 หลงั 
2 ชัน้ 
180 
ตรม. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน       
 
 
 
                 
เป็นอำคำร
บริกำร 

 1,247.0 

 

เขตนิคม
อตุสำหกรรม
บำงชนั 

ถ.เสรีไทย 

อ.มีนบรีุ 

กรุงเทพฯ 

เป็น
อำคำร 

20 หลงั 

31,926.30 

ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลิต
และคลงัสินค้ำ 

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

เป็น
อำคำร 
9 หลงั 

20,564 

ตรม. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรในเครือ
และให้บริษัทใน
เครือเช่ำ  
เรือนรับรอง 
โรงยิม  
โรงอำหำร 

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

เป็น
อำคำร  
30 หลงั 

66,969 

ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 

และหอพกั 

 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงพระ 

อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 

45,348 

ตรม. 
ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นโรงงำน
และ
ส ำนกังำน 

ให้เชำ่ 

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

เป็น
อำคำร 
15 หลงั 

111,103 

ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
อำคำรโรงงำน 
และหอพกั 

 คอนโด 

อิสเทอร์น
ทำวเวอร์ 

อ.ศรีรำชำ 

จ.ชลบรีุ 

1 ห้อง 

214 
ตรม. 

 ห้องชดุให้เชำ่   อ.เขำสมิง  
จ.ตรำด 

4,650 
ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน 

และโรงงำน 

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

280 
ห้อง 

5,390 

ตรม. 

 อำคำรหอพกั 

ให้เชำ่ 

  เขตปกครอง
พิเศษฮอ่งกง 

631.22 
ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน 
บ้ำนพกั  
และให้เชำ่ 

 
 
 
 

ต.บ้ำน
เหมือง 
อ.เมืองชลบรีุ 
จ.ชลบรีุ 
 

อำคำร 
3 หลงั 

3,020 

ตรม. 

 อำคำร
ส ำนกังำน
และบ้ำนพกั 

ให้เชำ่ 

  สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

6,292.17 
ตรม. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็มและ
บำงสว่นอยู่
ระหวำ่งกำร
โอนกรรมสิทธ์ิ 
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นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

นโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็น การลงทุนในประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่การลงทุนใน
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัท ที่ส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
นอกจากนี้ ยงัมกีารลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังาน โดยผลติกระแสไฟฟ้าอสิระ (IPP)  ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยดว้ย ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เน้นการลงทุนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ใน
ธุรกจิพลงังานผลติกระแสไฟฟ้า และขยายไปยงัธุรกจิสิง่ทอบางส่วน นอกจากนี้ขยายธุรกจิไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลติทีม่คีวามสมัพนัธต่์อเนื่อง เช่น โรงงานผลติพรมรถยนต์ หรอืกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น โรงงานเคม ีและธุรกจิใหม่ 
คอื อสงัหารมิทรพัย ์เรื่องของสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมไม่ไดก้ าหนดเป็นตวัเลขมาตรฐานของเงนิ
ลงทุนต่อสนิทรพัย์รวม  แต่บรษิัทฯ ค านึงถึงก าลงัความสามารถ และดูเรื่องสภาพคล่องเป็นหลกัในอนาคตถ้ามกีาร
ขยายการลงทุน บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในโครงการที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว โดยค านึงถึงผลตอบแทนที่
เหมาะสม และดถูงึผลประโยชน์ทางธุรกจิทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนนัน้ๆ   หลกัการพจิารณาโครงการลงทุน บรษิทัฯ ให้
ความส าคญัล าดบัแรกต่อตวัของโครงการเป็นหลกั ตลอดทัง้การมสีว่นร่วมในการพจิารณาโครงการว่าเหมาะสมหรอืไม่  
มผีลดผีลเสยีกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างไรประกอบกบัก าลงัความสามารถของบรษิัทฯ โดยพจิารณาปจัจยัและเงื่อนไข
ขอ้จ ากดัต่างๆดว้ย 
 ในเรื่องของนโยบายการบริหารงาน แบ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ถ้าหากเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ  
ติดตามผลการด าเนินงาน และประชุมร่วมกนัเพื่อแก้ไขปญัหาการด าเนินงาน (ถ้าม)ี  เพื่อให้การบริหารงานม ี        
ประสทิธภิาพอย่างเหมาะสม  มนีโยบายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ  ท าหน้าที่ครอบคลุมถึงการดูแล
การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัย่อย  และดูเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจเกดิขึน้ (ถ้าม)ี  ในส่วนของ
บริษัทร่วม  บริษัทฯ มีการติดตามดูแลผลประกอบการ  และรบัทราบเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น การมสี่วนร่วมในการให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการของบรษิัทร่วม  ในฐานะผู้ลงทุน  เพื่อพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ยงัม ีนโยบายใหบ้รษิทัฯ ทีบ่รษิทัลงทุนในสดัสว่นทีม่นียัส าคญัใหส้ง่แบบประเมนิตนเอง เรื่องระบบการควบคุม
ภายในของบรษิัทนัน้ๆ  ให้ส านักตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ เพื่อประเมนิขอ้มูล และด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งต่อไป  
เพื่อค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งเป็นส าคญั 
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6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย      

        
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไม่มขี้อพพิาททางกฎหมายหรอืเป็นคู่ความหรอืคู่กรณี ที่จะมี

ผลกระทบต่อทรพัยส์นิของบรษิทั                   
                                                        
 



 

 

32 

7.  โครงสร้างเงินทนุ           
     

(1) หลกัทรพัยข์องบริษทั 
(ก)   บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน  3,000 ลา้นบาท  เรยีกช าระแลว้ 3,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.- บาท 
(ข)   บรษิทัไม่มหีุน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
(ค)   บรษิทัไม่มโีครงการออกและเสนอขายหุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรอืตราสารแสดงสทิธใินผลตอบแทนที่เกดิจาก
หลกัทรพัยอ์า้งองิ (NVDR) ทีม่หีุน้ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
(ง)   บรษิทัไม่มหีลกัทรพัยอ์ื่นทีไ่ม่ใช่หุน้สามญั 
(จ)   กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกนั (shareholders agreement)ในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืการบรหิารงานของบรษิทั 

 
   (2)   ผูถ้ือหุ้น 

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
  ณ วนัท่ี  5  เมษายน  2555 

ล าดบั รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ ธุรกจิหลกั จ านวนหุน้ทีถ่อื สดัส่วน % 
1 กลุ่มบรษิทั     
 1.1  บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 29,850,000 9.95 
 1.2  บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ  จ ากดั      กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 22,574,000 7.53 
 1.3  บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 19,797,800 6.60 
 1.4  บรษิทั  โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 17,988,300 6.00 
 1.5  บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 12,978,640 4.33 
 1.6  บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั บมจ.สหยเูนี่ยน ลงทุน 6,239,994 2.08 
 1.7  บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 6,082,000 2.03 
 1.8  บรษิทั ดารกานนท ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 3,000,000 1.00 
 1.9  บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี้ จ ากดั บมจ.สหยเูนี่ยน ลงทุน 2,782,700 0.93 
 1.10 บรษิทั ยเูนี่ยน เวล็ท ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 2,420,000 0.81 
2 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   12,325,000 4.11 
3 นางจารุณ ี ชนิวงศว์รกุล   12,011,500 4.00 
4 SOLID GAINS DEVELOPMENT LIMITED     10,745,000 3.58 
5 นายวชิติ  ชนิวงศว์รกุล                                                                                     8,049,100 2.68 
6 นายก าธร  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ   7,985,644 2.66 
7 บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั   6,703,800 2.24 
8 นายชุตนิธร  ดารกานนท ์                                                                                                                  3,427,700 1.14 
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL 

EMER MKTS VALUE  FD                                                                                        
  2,976,400 1.00 

10 บรษิ ท กรงุเทพโทรทศัน์ และวทิยุ จ ากดั   2,505,000 0.84 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหลกัเกณฑ ์
      

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลโดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของกจิการ ในอตัราไม่ต ่ากว่า 1 
ใน 3 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้ม)ี ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนในอตัราทีเ่หมาะสมจากการลงทุน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของ
กจิการดว้ย 
           สว่นนโยบายทีบ่รษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปนัผลใหก้บับรษิทัฯ นัน้ ขึน้อยู่กบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละแห่งนัน้ๆ 
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8.  การจดัการ  
    8.1   โครงสร้างการจดัการ 
 
 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการ ทัง้หมด  4  ชุด คอืคณะกรรมการบรษิทั  
ซึ่งมีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน หรือเป็นจ านวน 1 ใน 3  จากกรรมการบริษัท 15 คน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละชุด มดีงันี้ 
 
(1) คณะกรรมการบริษทั  มจี านวนทัง้หมด 15  คน ดงัต่อไปนี้ 
                             รายช่ือ                                                    ต าแหน่ง 
1.   นายพนสั   สมิะเสถยีร ประธานกรรมการ 
2.   นายสมภพ   อมาตยกุล                  รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ และประเมนิผล
   กจิการในประเทศ และกรรมการอสิระ      
3.   นางสาวศรวีารนิทร ์   จริะพรรคคณา รองประธานกรรมการสายการเงนิและการลงทุน 
4.   นายชุตนิธร   ดารกานนท ์ รองประธานกรรมการสายกจิการในประเทศจนี 
5.   นางอารยา   อรุณานนทช์ยั   กรรมการอสิระ 
6.   นางสาวภคนิ ี   พฤฒธิ ารง                 กรรมการอสิระ 
7.   นายจกักช์ยั   พานิชพฒัน์             กรรมการอสิระ/ทีป่รกึษา 
8.   นายยรรยง     ตัง้จติตก์ุล กรรมการอสิระ 
9.  นางสาวดาลดัย ์    ทรพัยท์วชียักุล   กรรมการผูอ้ านวยการ 
10   นายฐติวิฒัน์     สบืแสง  กรรมการ 
11.  นายอกัษรประสทิธิ ์          ดารกานนท ์  กรรมการ 
12.   นางพนิิจพร ดารกานนท ์   เกษมทรพัย ์  กรรมการ 
13.   นายบวรรตัน์            ดารกานนท ์  กรรมการ  
14.   นายวชัรพงษ์       ดารกานนท ์              กรรมการ 
15.   นายนนัทยิะ       ดารกานนท ์              กรรมการ 

   
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีตามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธรุกิจ 
ดงัน้ี 

1.  ก าหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
2.  ก ากบัดูแลการบริหารกจิการ ให้มกีารจดัการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้มกี าไร 

สามารถจ่ายเงนิปนัผลตอบแทนการลงทุนใหผู้ถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 
3.  ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯมรีะบบบญัชทีีถู่กต้อง ตามมาตรฐานการบญัชี และมรีายงานทางการเงนิที่

เปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้น 
4.  ดแูลรกัษาชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์อนัดงีามของบรษิทัฯ 
5.  พจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน กรรมการผู้อ านวยการของบรษิัทฯ และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัใน

กลุ่มทีม่บีรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่ 



 

35 
  

 
6.  ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการบรษิทัฯ และกรรมการผู้จดัการของ

บรษิทัในกลุ่ม  
7.  พจิารณาแผนงาน งบประมาณประจ าปีทีก่รรมการผูอ้ านวยการบรษิทัฯ เสนอ 
8.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผู้อ านวยการบรษิทัฯ และพจิารณาเงนิค่าตอบแทนการ

ท างานแต่ละปีของกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุ่ม 
ทัง้นี้  ในการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที ่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่ง 

หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นไปปฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด ้  
ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้อ านวยการโดยให้มอี านาจหน้าที่ตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควร             
คณะกรรมการของบรษิทัใหม้จี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดตอ้งเป็นบุคคลผูม้สีญัชาตไิทย 

การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการ  
ตามขอ้ 8.2  เรื่องการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร 
  
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีจ านวน 5 คน หรือมีจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ประกอบด้วย 
 1.   นายสมภพ  อมาตยกุล 

2.   นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ 
3.   นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 
4.   นางสาวภคนิ ี พฤฒธิ ารง 
5.   นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล   

  
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
         บรษิัทฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูท้ีม่คีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจ
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิในกลุ่มของบรษิัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บรหิารงานประจ าของบรษิัทฯ และเป็นผู้มวีสิยัทศัน์
และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัิหน้าที่รวมทัง้มคีุณสมบตัติามประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งของ
ทางการโดยกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเชิญบุคคลเหล่านัน้เขา้เป็น
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่บรษิัทฯ เหน็ว่ากรรมการอิสระขา้งต้น สามารถใชค้วามรู ้ความสามารถ ให้
ขอ้คดิเหน็อย่างอสิระทีเ่ป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 
 
การประชุมคณะกรรมการ 
 ปกต ิบรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องทีค่ณะ
ผู้บริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเรื่องเพื่อด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรอืแผนที่วางไว้หรอืไม่ มเีรื่องต้องพจิารณาแก้ไขอย่างไร 
และมอบหมายใหม้ผีูต้ดิตามด าเนินการต่อไป  ในรอบปี 2555  มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 12 
ครัง้  กรรมการทีไ่ม่ตดิภารกจิในต่างประเทศหรอืมเีหตุสุดวสิยัจะเขา้ประชุมทุกครัง้ เนื่องจากบรษิทัฯ มกีาร
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ลงทุนในต่างประเทศมาก  ดงันัน้กรรมการบางคนจงึมคีวามจ าเป็นต้องก ากบัดูแล ตดิตามผลการด าเนินงาน
ของธุรกจิที่บรษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศ  จงึไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดอืนได้ ในปี 
2555 กรรมการบางคนซึง่อยู่ทีส่ านักงานของบรษิทัย่อยทีน่ครเซีย่งไฮ้ ฮ่องกง หรอืสหรฐัอเมรกิา จะเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยผ่านระบบ Video conference ในวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย  
อย่างไรกต็าม เลขานุการบรษิัทฯ ไดส้่งบนัทกึรายงานการประชุมใหก้บักรรมการทุกคน ทัง้ทีเ่ขา้ประชุมหรอื
ไม่ไดเ้ขา้ประชุมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อรบัทราบและรบัขอ้เสนอแนะ (ถา้หากม)ี 
 
       ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ าปี 2555 มีดงัน้ี 
  รายช่ือ                                              จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมฯ 

1.  นายพนสั สมิะเสถยีร 12/12 

2.  นายสมภพ   อมาตยกุล  11/12 

3.  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา  11/12  

4.  นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ 10/12 (รวมผ่าน  VDO Conf.  3  ครัง้) 

5.  นางอารยา   อรุณานนทช์ยั 10/12 

6.  นางสาวภคนิี   พฤฒธิ ารง 12/12 

7.  นายจกักช์ยั   พานิชพฒัน์ 12/12 

8.  นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล 11/12 

9.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล 12/12 

10.  นายฐติวิฒัน์    สบืแสง 11/12 

11.  นายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท ์                   5/12(รวมผ่าน  VDO ConF. 1 ครัง้) 

12.  นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์               9/12  (รวมผ่าน VDO ConF. 4 ครัง้)  

13.  นายบวรรตัน์   ดารกานนท ์                   9/12(รวมผ่าน  VDO ConF. 8 ครัง้) 

14.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์ 10/12  

15.  นายนนัทยิะ ดารกานนท ์ 11/12 
 

  เลขานุการบริษัทฯ  คือ  นางศิรินันท์  ศันสนาคม ซึ่งมีหน้าที่ร ับผิดชอบและปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดซึง่ระบุไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยบ์บบัที ่4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, 
มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23   
 บรษิทัฯ ไดแ้นบขอ้มูล  เกีย่วกบัวุฒกิารศกึษา ประวตัแิละประสบการณ์ ตลอดจนประวตักิารอบรม
เกีย่วกบับทบาทหน้าที ่และทกัษะของการเป็นกรรมการของกรรมการบรษิทั และขอ้มูลของผูบ้รหิาร มาดว้ย
แลว้ ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 8  ส่วนรายชื่อของกรรมการบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข  9 หมายเลข 10 และหมายเลข 11 ตามล าดบั 

   

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 คน และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต.  และไดผ้่านมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่ 18 
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ตุลาคม 2555 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิเป็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
โดยมรีะยะเวลา 3 ปี  ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอสิระ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี้ 
1.  นายสมภพ  อมาตยกุล             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั         กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง           กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินบริษัทฯ คอืนาย

สมภพ  อมาตยกุล ซึง่เคยเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั ไอ บ ีเอม็ จ ากดั และ นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  
ซึ่งมีประสบการณ์ผ่านส านักงานตรวจสอบบญัชี ไพร์ส วอเตอร์ เฮ้าส์ และเคย เป็นผู้บริหารระดบัสูงของ
ธนาคารกสกิรไทย และประธานกรรมการบรษิทัหลกัทรพัยม์าก่อน 

 
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความ

รบัผิดชอบ  คือ 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคดัเลือก ทบทวน และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก 

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก เกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง  และสอบทาน
รายงานทางการเงนิของบรษิทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได้ 

3.  สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของทางการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  และดูแลไม่ให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

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

5.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
ดงักล่าว 

6.  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าส าคญั 
7.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.  ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ทัง้นี้ ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคน

เขา้ร่วมประชุมคนละ 4 ครัง้ 
 

(3)  คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
 บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการที่มปีระสบการณ์ และมคีุณสมบตัิเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหา
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึง่เป็นชุดเดยีวกนั ตามรายนามดงันี้ 
  
  รายช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสมภพ  อมาตยกุล  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2. นางอารยา  อรุณานนทช์ยั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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โดยมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

1.  มหีน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ 
2.  ก าหนดแนวทางการสรรหา กรรมการบรษิทั 

3.  พจิารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 

4.  ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการโดยน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุม 1 ครัง้ ในปี 2555 
 
(4 )  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วย 
  รายช่ือ     ต าแหน่ง 

1.  น.ส.ดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.  นายฐติวิฒัน์  สบืแสง    กรรมการ 

3.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์  กรรมการ 

4.  นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั  กรรมการและเลขานุการ 
โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ วางนโยบาย และตดิตามดูแลเรื่องการบรหิารความเสีย่งของ

บรษิัทฯ ทบทวน ปรบัปรุงประเภทความเสีย่ง พจิารณาโอกาสเกดิ ผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ 
และติดตามผล  ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
เบพาะดา้นเพื่อปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมได้  
     

8.2  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

        การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทั ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
ซึ่งท าหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในการ
บริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขดัต่อระเบียบของ
ทางการทีเ่กีย่วขอ้ง เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี ในวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการ  ซึง่ด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  
2.2 ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน 

หรอืคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดยีวเตม็ตามจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดที่จะต้อง
เลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเหน็สมควร ซึ่งใช้วิธกีารเลือกตัง้ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายมหาชน 

2.3  การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  ในส่วนของสทิธผิูถ้ือหุน้รายย่อย เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัขา้งตน้ ซึง่มไิดร้ะบุไวเ้ป็นกรณีพเิศษ โดยมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่าเทยีมกนั     

                       
ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทีจ่ะ

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

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

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5.  ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
 
ในปี 2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบรษิัทฯ ทัง้นี้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ผ่าน

กระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดผลตอบแทนแล้ว รวมทัง้ได้รบัความ
เหน็ชอบจากมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2555  วาระการเลอืกตัง้กรรมการดว้ย 

 

8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
            8.3.1   ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน 
         กรรมการของบริษัทฯ ได้รบัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นค่าตอบแทนประเภท     
เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินตอบแทนบ าเหน็จกรรมการซึ่งเป็นจ านวนคงที่ ในฐานะหน้าที่กรรมการตาม
ต าแหน่งเท่านัน้ ซึง่อยู่ภายในวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัจิากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ปี 2555 จ านวนเงนิค่าตอบแทน   
ทีก่รรมการแต่ละรายไดร้บันัน้ มรีายละเอยีดดงันี้
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                                         หน่วย : บาท 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน
ต าแหน่ง 

เบีย้ประชมุ
กรรมการ 

เบีย้ประชมุ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ 
กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

รวมค่าตอบแทน 
ท่ีรบัจาก 
บริษทัฯ 

รวม
ค่าตอบแทน 
ท่ีรบัจาก 
บริษทัย่อย 

1 นายพนสั  สมิะเสถยีร ประธานกรรมการ 4,140,000 120,000 
              - 
 

                - 4,260,000   -  

2 นายสมภพ  อมาตยกุล รองประธานกรรมการ 3,240,000 120,000 132,000                 10,000 3,502,000   -  
    ประธานกรรมการตรวจสอบ             
    และกรรมการอสิระ             
    ประธานกรรมการสรรหาและ             
    ก าหนดค่าตอบแทน             
3 นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา รองประธานกรรมการ 3,240,000 120,000               -                 - 3,360,000 234,000 
4 นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ รองประธานกรรมการ 3,240,000 120,000               -                 10,000 3,370,000   -  
    กรรมการสรรหาและก าหนด             
    ค่าตอบแทน             
5 นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  กรรมการตรวจสอบและ            - 120,000 120,000                 10,000          250,000    -  
     กรรมการอสิระ              
    กรรมการสรรหาและก าหนด             
    ค่าตอบแทน             
6 นางสาวภคนิี  พฤฒธิ ารง กรรมการตรวจสอบและ            - 120,000 120,000                 -          240,000    -  
    กรรมการอสิระ              
7 นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ กรรมการ/ทีป่รกึษา 600,000 120,000               -                 -          720,000    -  
8 นายยรรยง  ตัง้จติต์กุล กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000            
9 นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        216,000  
10 นายฐติวิฒัน์  สบืแสง กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        144,000  
11 นายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000    -  
12 นางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000          - 
13 นายบวรรตัน์  ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        72,000          
14 นายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        168,000 
15 นายนนัทยิะ ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000  144,000 

   14,460,000 1,800,000 372,000 30,000     16,662,000        978,000  
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          8.3.2  ค่าตอบแทนรวมในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่มทีัง้ผูท้ีเ่ป็นกรรมการและไม่ไดเ้ป็น
กรรมการ  ในรอบปี  2555  รวมทัง้สิน้ 5 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั เท่ากบั 
12,931,017.50 บาท   กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารอื่น นอกจาก 5 รายขา้งตน้น้ี  ทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกบัผูบ้รหิาร
รายทีส่ี ่ ต่อจากกรรมการผูอ้ านวยการลงมา ทีไ่ม่ไดร้บัค่าตอบแทนในสว่นนี้จากบรษิทั เน่ืองจากมตี าแหน่ง
รบัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทัอื่นในกลุ่ม และไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั จากบรษิทั
นัน้ๆ อยู่แลว้  

8.3.3  ในรอบปี 2555  บรษิทัย่อยทีเ่ป็นธุรกจิหลกั จ านวน  9  บรษิทั  มผีูบ้รหิารรวมจ านวน 44 
ราย  ไดร้บัค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั รวมเป็นจ านวนรวม  71.46  ลา้นบาท 
           8.3.4   ค่าตอบแทนอื่น 
 นอกจากเงินเดือน โบนัสข้างต้น   บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บรหิารจ านวน 4 ราย ใน
ลกัษณะเป็นเงนิสมทบ กองทุนส ารองเลีย้งชพี ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน รวมทัง้ปี 2555 เป็นจ านวนเงนิ 
315,573.-บาท โดยม ีบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ กองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ 
 

  8.4  การก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกจิการมาก ตลอดระยะเวลา

ทีผ่่านมา ได้ยดึถือหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นหลกัปฏบิตัิในการก ากบัดูแลกจิการในด้านต่างๆ เพื่อให้
เกดิความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่
มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ค านึงถงึสทิธขิองผู้ถอืหุน้ที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ หลกัการก ากบัดูแลกจิการของ
บริษัทฯสอดคล้องกับหลักการ การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งยอมรับโดย
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลแห่งชาต ิ โดยบรษิทัฯ ปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 
8.4.1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

(1)  บรษิัทฯ ให้สทิธอิื่นแก่ผูถ้ือหุ้น นอกเหนือจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีง คอืสทิธใินการได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของเงนิปนัผลอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้รายย่อยมสีทิธริบัเงนิปนัผลในอตัรา
เท่ากบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

-  บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม หรอืสง่ค าถามเกีย่วกบับรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 5  เดือน  โดยมีช่ อ งทาง เลือกทาง  website ของบริษัทฯ 
www.sahaunion.co.th หรอืสง่ทางเอกสารมายงับรษิทัฯ กไ็ด ้

(2)  หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
     บรษิทัฯ สง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนวนัประชุม

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั พรอ้มดว้ย 
-  รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมาเพื่อประกอบการพจิารณาวาระรบัรองรายงานการประชุม 
- ข้อมูลงบการเงิน สรุปผลการด าเนินงาน ข้อมูลรายงานประจ าปีล่าสุด เพื่ อศึกษาข้อมูลก่อน

พจิารณาวาระรบัทราบผลการด าเนินงาน และเตรยีมค าถาม ขอ้สงสยั (ถา้ม)ี 
-  วตัถุประสงค ์ เหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในวาระการประชุมต่างๆ 
- ไดส้ง่ขอ้มลูกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ ในวาระแต่งตัง้กรรมการประกอบดว้ย ประวตักิารศกึษา 

ประวตักิารท างาน ประเภทกรรมการ  ซึ่งผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมวีธิแีละหลกัเกณฑ์
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การสรรหาแล้ว กรณีถ้าเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ จะมีขอ้มูลการเข้าร่วม
ประชุมในปีทีผ่่านมา และจ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย 

-  ขอ้มลู ชื่อ สกุล ของผูส้อบบญัช ี ส านกังานสอบบญัชทีีส่งักดั ประสบการณ์ความสามารถของ
ผูส้อบบญัช ีค่าบรกิาร และกล่าวถงึความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีประกอบวาระพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

-  แสดงขอ้มลูนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล อตัราเงนิปนัผลทีเ่สนอจ่าย และเหตุผลประกอบ ในวาระ
ขออนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

 (3)  การประชุมผูถ้อืหุน้ 
-  บรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธกิารเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง  ในกรณีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชุมได ้ สามารถมอบบนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได้  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดส้ง่หนงัสอืมอบบนัทะ
ไปกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 

-  บรษิทัฯ ไม่เคยจ ากดัสทิธ ิหรอืละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ประการใด 
- บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  มเีจา้หน้าทีช่่วยเหลอืเรื่องการ

ลงทะเบยีน  เรื่องหลกัฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 
-  สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้  มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ตดิถนนใหญ่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  โดยมี

อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของช าร่วยไวร้บัรองผูถ้อืหุน้ 
-  ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้แนะน ากรรมการและผู้บรหิารเป็น

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

-  ประธานทีป่ระชุมแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง  การใชบ้ตัรลงคะแนน  วธิกีารนับคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบก่อนเริม่ประชุม 

-    ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ  โดยมวีาระการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี 

-  วาระค่าตอบแทนกรรมการ  บรษิัทฯ ชี้แจงนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทน 
และมขีอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต าแหน่งในปีทีผ่่านมาซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

-  วาระการเลอืกตัง้กรรมการ  บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ทัง้
แบบรายบุคคล หรือ แบบทัง้คณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร  โดยเสนอชื่อผู้จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการใหม่ หรอืกรรมการเดมิทีก่ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป ซึง่ผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหา
แลว้ พรอ้มประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 

-  วาระพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผล  ประธานฯ ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ อตัรา
เงนิปนัผลที่เสนอจ่าย พร้อมทัง้หลกัเกณฑ์เหตุผลของจ านวนเงนิปนัผลที่เสนอขออนุมตัิในปีน้ีพร้อมอตัรา
ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนในการพจิารณาไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

-  วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี ประธานฯ เสนอรายชื่อผูส้อบบญัช ีซึง่มมีากกว่า 1 ราย โดยสงักดัส านัก
งานสอบบญัชเีดยีวกนั  พร้อมประวตัิการสอบบญัช ีจ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ซึ่งมคีุณสมบตัิ
ตามที่ ก.ล.ต.ก าหนด  ทัง้ยงัมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิัทฯ หรอืคณะกรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร  พรอ้มทัง้อตัราค่าสอบบญัช ีใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาขอ้มลูเพื่อลงคะแนนเสยีง 
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-  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถาม หรอืเสนอความคดิเหน็ตามวาระต่างๆ  โดยกรรมการ
ผูอ้ านวยการหรอืกรรมการที่เกีย่วขอ้ง ตอบค าถามทุกค าถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถอืหุ้น  ในส่วนของความ
คดิเหน็ หรือขอ้เสนอแนะจากผู้ถือหุ้น มีการรบัขอ้มูลเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  ทัง้นี้ในรายงานการ
ประชุมมกีารบนัทกึประเดน็ค าถาม ค าตอบ ไวค้รบถว้น 

-  รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  มกีารบนัทกึมตทิีป่ระชุมอย่างชดัเจนทุกวาระ พรอ้มทัง้ บนัทกึ
จ านวนคะแนนเสยีงทุกประเภท คอืเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  ในทุกวาระซึง่ประธานแจง้ให้
ทีป่ระชุมทราบจากการประมวลผลของระบบคอมพวิเตอรใ์นการนบัคะแนนเสยีงทุกวาระ  นอกจากนี้ รายงาน
การประชุมมกีารบนัทกึสาระส าคญัครบถว้นในแต่ละวาระ  และน าสง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัวนั
ประชุม  พรอ้มทัง้มรีะบบการจดัเกบ็รกัษาทีด่ ีซึง่สามารถตรวจสอบ และใชอ้า้งองิไดต้ลอดเวลา  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้
มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี ่ website ของบรษิทั คอื www.sahaunion.co.th  

(4)  บรษิทัฯ ไม่มกีารเพิม่วาระอื่นๆ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหน้าในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

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

-  โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่เป็นแบบปิรามดิ ตลอดเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารแกไ้ขโครงสรา้ง
การถอืหุน้ไขวม้าโดยตลอด  เพื่อขจดัความเกีย่วโยงกนั 

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

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์อย่างคล่องตวัในตลาดรอง หรอืในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
   
  8.4.2.  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 (1)  บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  ไม่มกีารละเมดิสทิธขิองผูถ้อื
หุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ
 -   สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหล้งคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง ไม่
ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิมสีทิธเิสมอภาคกนัหมด 
 -   คณะกรรมการตอบค าถามทุกขอ้ของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย และผูถ้อืหุน้ต่างชาตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
จนครบถว้น 
  -  ก่อนถงึวนัประชุม บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูเรื่องใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถเสนอวาระ หรอื
ขอ้มลูต่างๆ เขา้มายงับรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเขา้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยอาจเลอืกผ่านช่องทาง website ของ
บรษิทัฯ ไดต้ัง้แต่ก่อนสิน้รอบปีบญัช ี1 เดอืน หรอื 5 เดอืน ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 -    บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยมกีารแนบ
หนงัสอืมอบบนัทะ ซึง่มขีอ้มลูตามแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 -  ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารระบุถงึเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบหนงัสอืมอบบนัทะ 
พรอ้มทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบบนัทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มกีารก าหนดกฎเกณฑ ์ หรอื
เงื่อนไขอื่นใดใหเ้กดิความยุ่งยากในการมอบบนัทะ 
 
 -   บรษิทัฯ มกีารจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นหนงัสอืมอบบนัทะ 



 

44 
  

รายงานการประชุม ขอ้มลูรายงานประจ าปี พรอ้มงบการเงนิ ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมเีวลาศกึษาขอ้มลู และพจิารณาวาระต่างๆ เพื่อตดัสนิใจในการเขา้ร่วมประชุม 
 -    บรษิทัฯ ใช ้Website เป็นช่องทางประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึก าหนดการประชุมและวาระการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนสง่หนงัสอืนดัประชุมเป็นทางการ โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้
บนwebsite ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนถงึวนัประชุม 
 (2)  เรื่องนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
 บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยระบุเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งน้ีไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ และก าหนดบทลงโทษทางวินัยเป็นล าดบัขัน้ตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน 
ผูบ้รหิารและกรรมการไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
 -  บริษัทฯ  มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในเรื่องการซื้อขายหลักทรพัย์ โดยมีการแจ้ง
ตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการ และผูบ้รหิารใหห้ลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 
วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิประจ างวด หรอืไตรมาสต่างๆ  และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มลูนัน้แลว้ ซึง่นโยบายดงักล่าวกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 

(3)ในปีทีผ่่านมา กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูภายใน 
(4)  ในกรณีทีม่กีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืตอ้งขออนุมตัจิากผู้

ถอืหุ้นนัน้ บรษิัทฯ ได้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต.อย่างครบถ้วน ก่อนที่จะท า
รายการ เช่นน าขอ้มลูเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา แลว้จงึน าขอ้มูลรายการดงักล่าวเขา้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  แล้วเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรพัย์ฯ อย่าง
ครบถ้วน เช่นมกีารระบุประเภทรายการ  ชื่อและความสมัพนัธ์/ ลกัษณะการเกีย่วโยงของบุคคลที่เกี่ยวโยง 
ขนาดมูลค่าของรายการ  นโยบายหรือหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา เหตุผลและความจ าเป็นของการท า
รายการ  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการดงักล่าว  ส่วนในกรณีถ้ามีรายการเขา้ข่ายต้องประชุมผู้ถือหุ้น  บรษิัทฯ กป็ฏบิตัิตามขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งอย่างครบถว้น 

(5)  โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แบบกลุ่มธุรกจิ เน่ืองจากในฐานะของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัแม่ที่
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีการผลติสนิค้าแต่ละประเภท ซึ่งแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกนั เพื่อความสะดวก
คล่องตวัในการบรหิารงาน  แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิ ตลอดจนอ านาจการต่อรองทางการค้า บางครัง้จึง
จ าเป็นตอ้งมรีายการระหว่างกนั ทัง้นี้ รายการระหว่างกนัของปี 2555 ทัง้หมด เป็นรายการทางการคา้ทีเ่ป็น
ปกตธิุรกจิ ซึง่มเีงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไป 

-  มูลค่ารายการระหว่างกนัของปี 2555 มจี านวนเงนิรวม  1,122.48 ล้านบาท เทยีบเป็นร้อยละ 
4.83 ของสนิทรพัย ์และรอ้ยละ  10.68  ของรายไดร้วม 

-  บรษิัทฯ  ไม่มรีายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บริษัทที่ไม่ใช่บรษิัทย่อยของ
บรษิทัฯ 

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

-  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การซื้อขายสนิทรพัย์ ตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 
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 8.4.3.  การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นสทิธพิืน้ฐานตาม

กฎหมาย หรอืการปฏบิตัติามสญัญาขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนั บรษิทัฯ ปฏบิตักิบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยโดยยดึถอื
หลกัคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นปจัจยัส าคญั เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธ ์และความร่วมมอืทีด่รีะหว่าง
บรษิทั กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย อนัจะท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ และบรษิทัฯ จะสามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป  บทบาทของบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1)  บรษิทัฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกจิทีส่ะทอ้นถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย ทัง้นี้ไดม้คี ามัน่
ดงักล่าว เป็นสว่นหนึ่งของพนัธกจิของบรษิทัฯ  

(2)  ในเรื่องของพนกังาน  บรษิทัฯ มนีโยบายชดัเจน และเป็นรูปธรรม ในการดูแลเรื่องค่าตอบแทน 
และสวสัดกิารของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมคีู่มอืการปฏบิตัิงานในส่วนน้ีแยกไวเ้บพาะทีฝ่่ายบุคคล ซึ่ง
พนกังานไดร้บัทราบแลว้ 

(2.1)  บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบาย และคู่มอืการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการดูแลความปลอดภยั และ
สขุอนามยัของพนกังาน 

(2.2)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนกังานในกลุ่มสหยเูน่ียน โดยมี
คณะกรรมการกองทุนฯ ดแูล ตดิตาม และประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทุนฯ ซึง่เป็นทางช่วยใหพ้นกังานมเีงนิ
ออมในระยะยาว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้่ายสมทบเงนิเขา้กองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน 
          (2.3)  บรษิัทฯ และบรษิทัในกลุ่มมสีหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานในเครอืสหยูเนี่ยน  เพื่อหกัเงนิเดอืน
น าส่งสหกรณ์ฯ ทุกงวด  พนักงานจะได้รับเงินนี้ทัง้หมดเมื่อออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนเงนิจ านวนน้ีในรปูของเงนิปนัผล ในขณะเดยีวกนั สหกรณ์ออมทรพัยน้ี์สามารถใหพ้นักงานกูเ้งนิ
ตามหลกัเกณฑข์องกรมสง่เสรมิสหกรณ์ฯ ดว้ย 
 (2.4)  บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของพนักงานตามระบบ  
Competency เพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่ศีกัยภาพ สามารถรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานเพื่อจดัสมัมนา  ฝึกอบรม  ให้ความรู้ทางวิชาชพีกบัพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจ าต่อเนื่อง 
 (3)   บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 (4) ดา้นเกีย่วกบัลกูคา้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีเ่ป็นรปูธรรมและเปิดเผยการปฏบิตั ิ โดยใหป้ฏบิตัต่ิอ
ลกูคา้อย่างเป็นธรรมรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ ี และรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยปฏบิตัติามค ามัน่ทีใ่หไ้วต่้อลกูคา้
อย่างเคร่งครดั 
 (5)  ดา้นเกีย่วกบัคู่แขง่ บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมกบัคู่แขง่ โดยใหม้จีรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ 
  (6)  ดา้นเกีย่วกบัคู่คา้ บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมกบัคู่คา้ และรบัผดิชอบโดยไม่เอา
เปรยีบคู่คา้ ปฏบิตัติามขอ้ตกลงแมส้ถานการณ์จะมกีารเปลีย่นแปลงจนท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์กต็าม 
 (7)  ดา้นเกีย่วกบัเจา้หนี้  บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อ
เจา้หนี้ โดยมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ใหร้บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ตกลง เช่น เรื่องการช าระค่าสนิคา้ 
หรอืเรื่องการช าระคนืเงนิกู ้ตรงตามเวลาทีก่ าหนดอย่างเคร่งครดั 
 (8)  เรื่องทรพัยส์นิทางปญัญา  บรษิทัฯ มนีโยบายและขอ้ปฏบิตัโิดยประกาศไม่ใหพ้นกังานล่วง
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ ์ ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวนิยั 
 (9)  เรื่องการต่อตา้นการทุจรติ และหา้มจ่ายสนิบน  บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัใินเรื่องนี้
อย่างชดัเจน และยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิตัมิาโดยตลอดมากกว่า 30 ปี 
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 (10) เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั
ความรบัผดิชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไม่ท าใหชุ้มชนในบรเิวณใกลเ้คยีงไดร้บัความเดอืดรอ้น แต่เอือ้
ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม ใหม้งีานท า และมสีวสัดกิาร บรษิทัฯ ในกลุ่มมกีารควบคุมเรื่องเสยีง เรื่องมลภาวะ 
มกีารบ าบดัก าจดัน ้าเสยีใหไ้ดม้าตรฐาน มกีารบรจิาคอุปกรณ์การเรยีน การสอน ใหโ้รงเรยีนต่างๆ และ
สนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชนดว้ย 
    (11)  บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ลดมลภาวะ
ต่างๆ โดยจดัท าบ่อบ าบดัน ้าเสยี ควบคุมดแูลการปล่อยมลพษิ บรษิทัฯ ในกลุ่มทีเ่ป็นโรงงานผลติมกีารปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (12)  บรษิทัในกลุ่ม สง่เสรมิใหค้วามรู ้ และฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม และก าหนดเป็น
นโยบายใหม้กีารฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประจ าต่อเนื่อง และน ามาปรบัปรุงปฏบิตัใิชก้บัองคก์ร 
 (13)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดเป็น
นโยบาย และปรบัปรุงการปฏบิตังิานและระบบงาน ตลอดจนเปลีย่นแปลงเครื่องใชอุ้ปกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการประหยดัพลงังาน 
 (14)  บรษิทัฯ มชี่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ / รอ้งเรยีน ในเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ และมขี ัน้ตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถงึสรุป
รายงานต่อกรรมการบรษิทัฯ 
   นอกจากนี้ ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ สามารถตดิต่อผ่านทางนกัลงทุนสมัพนัธซ์ึง่สามารถตดิต่อไดท้ี ่      
นางชนิดา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศพัท ์ 02-3115111 ต่อ 7674  หรอืทางโทรสาร หมายเลข  
02-7414823  เพื่อประสานงานด าเนินเรื่องในขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
  
 8.4.4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 บรษิทัฯ มนีโยบายเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
โดย แบ่งเป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยระหว่างปี คอืรายงานทางการเงนิผลการด าเนินงานรายไตรมาส สถานการณ์ที่
เกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้ๆ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ (ถา้ม)ี และการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปีคอื งบ
การเงนิและผลการด าเนินงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี  ทัง้นี้ ขอ้มลูต่างๆ 
ทีบ่รษิทัฯ ไดแ้สดงไว ้สรุปไดด้งันี้ 
 (1)  บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้อย่างโปร่งใส  ทัง้ในสว่นของโครงสรา้งการถอืหุน้
ของบรษิทัฯ และโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ 
 -   ในสว่นของโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ แสดงรายชื่อ และสดัสว่นการถอืหุน้แต่ละราย ของกลุ่มผูถ้อืหุน้แต่
ละรายในกลุ่มเดยีวกนั และผูถ้อืหุน้อื่นแต่ละรายอกี 9 ราย นอกนัน้สดัสว่นการถอืหุน้ในแต่ละรายมเีพยีง
เลก็น้อย ซึง่สดัสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยรวมกนัมเีกนิกว่ารอ้ยละ 40  
 -   ในส่วนของกลุ่มผูถ้ือหุน้แต่ละรายที่เป็นกลุ่มเดยีวกนั มกีารแสดงขอ้มูลชื่อของผู้ถอืหุ้นที่แทจ้รงิ 
(Beneficial Owner) ไวอ้ย่างชดัเจน 
 -    มกีารเปิดเผยขอ้มลูจ านวนหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละรายทีถ่อืหุน้อยู่ 
 (2) ในส่วนของคณะกรรมการ มกีารแสดงชื่อ-สกุลของกรรมการ ประวตักิารศกึษา และการอบรม
เกี่ยวกบับทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ท างาน จ านวนและรายชื่อบรษิัทที่ ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
 -    ระบุรายชื่อของกรรมการอสิระ ซึง่มจี านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
 -   ระบุรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอสิระดว้ย มจี านวน 3 คน ตลอดทัง้กรรมการ
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ทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการพจิารณาขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทัฯ 
 -    เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยระบุประเภทเงนิตอบแทนทีก่รรมการแต่ละ
ต าแหน่งไดร้บั คอื เบีย้ประชุม ตลอดจนจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัของแต่ละบุคคล 
 -    ในสว่นของค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน
ทีใ่หก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท 
 -  มกีารเปิดเผยจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ในปีทีผ่่านมาภายใตห้วัขอ้คณะกรรมการ 
 (3) บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการแต่ละคน ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยี ไปยงัประธานกรรมการ
และส าเนาใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
 (4) บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนัอย่างครบถว้น โดยแสดงรายชื่อของ
บุคคลทีม่กีารท ารายการระหว่างกนั ความสมัพนัธ ์ลกัษณะรายการ เงื่อนไข หรอืนโยบายราคา มลูค่ารายการ 
และเหตุผลความจ าเป็น ซึง่ในปีทีผ่่านมา รายการทัง้หมดเป็นรายการทางการคา้ปกตทิางธุรกจิ 
 (5)  ในสว่นของผูส้อบบญัช ี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี โดยผ่านมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปี ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัผู้ถอืหุน้ กรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร อกีทัง้ เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ดว้ย 
 (6)  งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีม่คีวามน่าเชื่อถอื โดยรายงาน
ของผูส้อบบญัชรีบัรองงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยไม่มเีงื่อนไข 
             (7)   ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มปีระวตักิารส่งรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปีล่าชา้    
บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและสง่ทนัเวลาตลอด 
 (7.1)  ในปีทีผ่่านมา ส านกังาน ก.ล.ต.ไม่มคี าสัง่ใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขงบการเงนิ 
 (8)  บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน งบกระแสเงนิสด และงบอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงนิครบถว้น ในสว่นสดุท้ายของรายงานประจ าปี นอกจากนี้มี
ค าอธบิาย และการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 
รวมทัง้ปจัจยัทีเ่ป็นสาเหตุแห่งผลกระทบดงักล่าว เป็นอกีหวัขอ้หน่ึง 
 (9)  บริษัทฯ   มแีสดงข้อมูลในหวัข้อลกัษณะการประกอบธุรกจิและภาวะการแข่งขนั ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละธุรกจิหลกัของกลุ่มของบรษิทัฯ 
 (10)  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  โดยระบุลกัษณะความเสี่ยง 
สาเหตุ โอกาสเกดิ ผลกระทบ  มาตรการการจดัการ ในแต่ละประเภทความเสีย่งไว ้ในหวัขอ้ปจัจยัความเสีย่ง 
 (11)  ขอ้มลูของบรษิทัฯ มกีารสือ่สารถงึผูถ้อืหุน้ / ผูล้งทุน โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี งบการเงนิ ขา่วต่างๆ โดยผ่านทางระบบสือ่อเิลคทรอนิคสข์อง
ตลาดหลกัทรพัย ์ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั นอกจากนี้ มกีารนดัพบปะกบันกัวเิคราะหท์ีส่นใจขอ้มลูของบรษิทัฯ 
ดว้ย 
 (12) บรษิทัฯ มเีวบ็ไซตท์ีเ่สนอขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัหวัขอ้ในรายงานประจ าปี เกีย่วกบังบการเงนิ 
หนงัสอืนดัประชุม และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัเหตุการณ์  
 (13) บรษิทัฯ มหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relation) ซึง่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน 
นกัวเิคราะห ์ สามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวกทีน่างชนิดา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศพัท ์ 02-
3115111 ต่อ 7674 หมายเลขโทรสาร 02-3116867  ซึง่ทีผ่่านมา มกีารตอบสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ และพบปะกบั
นกัวเิคราะห ์รวมทัง้ผูแ้ทนจากนกัลงทุนสถาบนัดว้ย 
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 อน่ึง รายละเอยีดของเรื่องต่างๆ ขา้งตน้ สามารถดขูอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ไดจ้ากต าแหน่งเลขทีห่น้าใน
สารบญั 
    
  8.4.5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ โดยได้
ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลกจิการ คอื 
 (1)  บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบาย และคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ิ
และลงนามรบัรองเอกสารดงักล่าว มกีารสือ่ความใหผู้เ้กีย่วขอ้งในกลุ่มขององคก์รลงนามรบัทราบ  และปฏบิตัิ
ต่อไป 
 (2)  คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ  กลุ่มของบรษิทัฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกจิภายใตท้ศิทางเดยีวกนั  
การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ยดึหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึง่ทุก
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบกนัเป็นอย่างด ี และถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการด าเนินงานมาโดยตลอด  นโยบาย
จรยิธรรมนี้ตดิประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย เหน็ไดช้ดัเจน มกีารถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมถงึพนกังาน
ทุกระดบั  ทัง้นี้ บรษิทัฯมกีารตดิตามการปฏบิตังิานและเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณ
ขา้งตน้อย่างสม ่าเสมอ 
 (3)  เรื่องภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ 
 -   คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย ทัง้ผู้บริหาร และ
พนกังานทราบวตัถุประสงค ์และเดนิไปในทศิทางเดยีวกนั 

(4)  ทีผ่่านมา ทัง้คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมกีารก ากบัดแูลบรษิทั ใหป้ฏบิตัถิูกตอ้ง
ตามกฎระเบยีบต่างๆ ไม่มกีารกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎระเบยีบของทางการ ทัง้น้ีคณะกรรมการปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะ เยีย่งวญิญชูนพงึปฏบิตั ิ โดยคณะกรรมการไดร้บัการอบรมเกีย่วกบั 
บทบาท หน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการจาก IOD ทุกคน 

(5)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้   เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน
บรษิทัฯ ซึง่มกีารปฏบิตังิานตามแผนการตรวจสอบ และมกีารตรวจสอบเบพาะกจิตามความจ าเป็น 

(6)  การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพจิารณา ตามรายละเอยีดขอ้ 22 

(7)  คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารรายงานสรุปเรื่องการปฏบิตัิหน้าทีก่ ากบัดูแลกจิการ และสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน ซึง่มคีวามเหน็เกีย่วกบัเรื่องผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทุกไตรมาสใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 

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

(9)  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2555  ปรากฏตามเอกสารเรื่อง รายงานการ
ก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข  13 

(10)  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกคน  ไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่
กรรมการทีจ่ดัโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

(11)   นอกจากการอบรมของกรรมการในหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว  มี
กรรมการหลายคนอบรมหลกัสูตรต่อเนื่องอื่น เช่นในปี 2555 กรรมการราย นายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์ 
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อบรมหลกัสตูรต่อเนื่อง ชื่อหลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012 ในส่วน
ของขอ้มลูการอบรมของคณะกรรมการบรษิทั ปรากฎรายละเอยีดตามประวตักิารอบรมของคณะกรรมการ 

(12)   ในปีทีผ่่านมา มกีารประชุมคณะกรรมการรวม  12  ครัง้  ซึ่งการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
แต่ละราย ปรากฏตามขอ้มลูการประชุมกรรมการในหมวดโครงสรา้งการจดัการ ปกตคิณะกรรมการทุกรายจะ
ประชุมอย่างสม ่าเสมอ  ยกเวน้ผูท้ีต่ิดภารกจิต้องเดนิทางต่างประเทศ ถงึกระนัน้กรรมการทีป่ฏบิตัภิารกจิใน
ต่างประเทศบางแห่งที่มรีะบบ  Video Conference จะเขา้ร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference 
เพื่อใหม้สีว่นร่วมในการก ากบัดแูลกจิการ 

(12.1)  ปกติ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เช่นกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้วย มี
โอกาสประชุมระหว่างกนัเอง โดยไม่มฝี่ายจดัการร่วมอยู่ดว้ย เพื่อประเมนิเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจหรอื
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชดีว้ย 

(13)  บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝา่ยจดัการ
ไวอ้ย่างชดัเจน เรื่องใดที่ฝ่ายจดัการเหน็ว่าควรเสนอคณะกรรมการพจิารณาตามขอบเขตอ านาจหน้าที่แล้ว 
จะมกีารด าเนินการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

(14) คณะกรรมการมกีารประเมนิผลงานประจ าปีของตนเองปีละครัง้อย่างสม ่าเสมอ  และมกีาร
รวบรวมผลการประเมนิโดยเลขานุการบรษิัทฯ โดยมกีารรายงานผลใหค้ณะกรรมการทัง้คณะรบัทราบ และ
พจิารณาปรบัปรุงต่อไป 

(14.1)  ในส่วนของการประเมินผลงานของกรรมการผู้อ านวยการจะมีการพิจารณาเพื่อก าหนด
ผลตอบแทน  

(15) ตามนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกบัเรื่องการพนักงาน ตลอดจนผู้บรหิาร 
บรษิทัฯ มแีผนสบืทอดต าแหน่งและเตรยีมบุคลากรซึง่จะด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ไวล่้วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ปี ทัง้นี้ มแีผนพฒันาอบรมและวางตวับุคคลไว ้เพื่อใหง้านต่อเนื่อง และ
บรรลุวตัถุประสงค ์

(16)  บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุม ก าหนดแผนงาน ขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง  ตลอดจนใหม้กีารฝึกอบรมในเรื่องการบรหิารความเสีย่งใหก้บัผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิัทในกลุ่ม เพื่อให้สามารถจดัการตามวตัถุประสงค์ของทัง้องค์กรไปในทศิทางเดยีวกัน พร้อมทัง้มี
ระบบการตดิตามการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

(17)   บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมกีารจดัการอย่างเป็นรปูธรรม 

(18) บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้ผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกจิกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัิตามมติคณะกรรมการจนเสรจ็การ ทัง้นี้ 
เลขานุการบรษิัทฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด ซึ่งระบุไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ บบบัที่ 4  (พ.ศ.2551)  มาตรา 89/15  มาตรา 89/16  มาตรา 89/17  และมาตรา 
89/23  ดว้ย 

(19) ประธานคณะกรรมการของบรษิัท เป็นผูท้ี่อสิระจากคณะผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิารประจ าของบรษิทัฯ 

(20)   ประธานคณะกรรมการของบรษิทั ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ านวยการ และไม่มี
ความสมัพนัธก์นั ทัง้นี้ มกีารแบ่งแยกหน้าที่ทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องแต่ละ
คน / แต่ละต าแหน่ง โดยระบุไวใ้นคู่มอืนโยบายการบรหิาร 
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(21)  เรื่องการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2542 ทัง้นี้ถูกตอ้งตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ปี 2552 ดว้ยเช่นกนั  โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี  ซึง่เป็นกรรมการอสิระทัง้หมด และเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในปี 2555 กรรมการตรวจสอบ
ประกอบดว้ย 
 
 รายช่ือ                 ต าแหน่ง   จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม   
        คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   นายสมภพ  อมาตยกุล       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  4/4 
2.   นางอารยา  อรุณานนทช์ยั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  4/4 
3.   นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  4/4 
 

กรรมการทัง้ 3 คน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามเป็นอสิระอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยในปี 2555 มกีาร
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  4 ครัง้ และมกีารรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
ทุกไตรมาส ซึง่ในรอบปี 2555 ไดป้ฎบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรทุกขอ้ ดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารก าหนดกฎบตัร (CHARTER) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ  โดยมขีอบเขต  หน้าที ่และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน คอื 
             1.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
         2.  มสี่วนร่วมในการพจิารณาคดัเลอืก  ทบทวน  และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก ร่วมกบั
ผูบ้รหิารประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก เกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง และสอบทานรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได ้
         3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของทางการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และดแูลไม่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
         4. จดัท าสรุปรายงานการก ากบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั เพื่อสง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 
         5. ใหฝ้า่ยจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ  ตลอดจนเร่งรดัใหแ้กไ้ข ขอ้บกพร่อง 
            6.  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าส าคญั 
 7. ภารกจิอื่นๆ  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ในสว่นของประวตัคิณะกรรมการตรวจสอบ  ปรากฏขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข  8 
  ทัง้นี้  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2555 นัน้ บรษิทัฯ ไดแ้นบรายงานการ
ก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 13 
 (22)   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บรษิทัมนีโยบายใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิดี าเนินการใหม้คีวามเหมาะสม  ชดัเจน รดักุมแต่ไม่ซ ้าซอ้น 
มกีารก าหนดอ านาจการด าเนินงานของแต่ละระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารจนถงึฝ่ายปฏบิตังิาน  การแบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถ
ตรวจสอบระหว่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร เพื่อตดิตาม
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ประสทิธผิลของการด าเนินงานและมรีะบบการดูแลทรพัย์สนิเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัท   รายละเอยีดของ
ความเหน็ของคณะกรรมการ เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ ภายใต้หวัขอ้ที ่9 ของแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปีเรื่องการควบคุมภายในแลว้ 
 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบตัิงานหลกัและ
กจิกรรมทางการเงนิของบรษิัทว่าได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งหน่วยงานนี้
ไดร้บัมอบหมายหน้าทีโ่ดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมแีผนงานตรวจสอบประจ าปี และงานเบพาะ
กจิตามความจ าเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน
มกีารรายงานตรงต่อผู้บริหารด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทนัเวลา  ในการนี้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมคีวามเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย 

(23)   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็น

กรรมการชุดเดยีวกนั  ทัง้นี้คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย กรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ หรอืรอ้ยละ 66  
ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มี
ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัเิหมาะสม ดงันี้ 

 
 รายช่ือ     ต าแหน่ง 
1.  นายสมภพ  อมาตยกุล   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อสิระ 
2.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อสิระ 
3.  นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มดีงันี้ 
 1.  ก าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบรษิทั 
 2.  มีหน้าที่คดัเลือกบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่  ตามคุณสมบตัิที่
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทางการ 
 3.  พจิารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
 4.  ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ โดยน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการดงักล่าว มกีารประชุมพจิารณาเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง จ านวน 1 ครัง้ โดย
คณะกรรมการดงักล่าวทุกคนเขา้ร่วมประชุมครบถว้น 

(24)  กรรมการอสิระ 
 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555    มี

จ านวน  15 คน หรือจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี้คุณสมบตัิของกรรมการอสิระเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และมคีวามรู้ในเรื่องธุรกจิของบรษิัทฯ 
ดว้ย 

(25)   คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 7 คน จากกรรมการทัง้หมด 15 คน 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 46.67   

(26)  รายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงนิทีป่รากฎในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  
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โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  ทัง้ยงัใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวัง 
และประมาณการอย่างดีที่สุดในการจัดท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิและไดป้รบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงและบงัคบัใช้
โดยตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2550  ในสว่นทีเ่กีย่วกบังบการเงนิเบพาะของบรษิทั บญัชเีงนิลงทุนไดบ้นัทกึตาม
วธิรีาคาทุนเดมิ เสมอืนหนึ่งใช้วธินีี้ในงบการเงนิตัง้แต่เริม่แรก ส าหรบังบการเงนิรวม ยงัคงใช้วธิรีบัรู้ก าไร
ขาดทุนจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้เสยีเหมอืนเดมิ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้จดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกับ
มาตรฐานการบญัชีที่ปรับเปลี่ยน หรือเริ่มบงัคับใช้ตัง้แต่วันที่ 2 มกราคม 2554 เป็นต้นไปด้วย ทัง้นี้งบ
การเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มเีงื่อนไขจากผูส้อบบญัช ี
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารด ารงรกัษาไว ้ซึง่ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
เพื่อใหม้ัน่ใจได้อย่างมเีหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้อง  ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะด ารง
รกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิและเพื่อใหท้ราบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการที่ผดิปกติ
อย่างมสีาระส าคญั 

ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่
เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบหมายเลข 13 แลว้ 

คณะกรรมการมีความเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยรวม อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 
และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงนิของบรษิัทและบรษิทัย่อย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
 (27)   บรษิทัฯ ไม่มโีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
 (28)   ในปีทีผ่่านมา  คณะกรรมการบรษิทัฯ   มกีารตดิตาม   ก ากบั   ดแูล  ผลการด าเนินงานใน
กจิกรรมต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงกบันโยบาย  ซึง่ก าหนดใหม้คีวามถูกตอ้ง  โปร่งใส  
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่าง ๆ  จงึไม่มกีารกระท าทีเ่ป็นความผดิ หรอืขดัต่อกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (29)  นโยบายในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มนีโยบายต่อตา้นการ
ทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ โดยไม่ร่วมมอืหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 
 

8.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
               บรษิทัมนีโยบายมาโดยตลอดในเรื่องจรยิธรรมทีผู่บ้รหิารและเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะตอ้งพงึ
ปฏบิตั ิ โดยยดึหลกัค่านิยม หรอืจรยิธรรมทางธุรกจิประจ าบรษิทั คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์  
นอกจากนี้มรีะเบยีบบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้คอื 
 -   หา้มใชอ้ านาจหน้าทีข่องตน หรอือาศยัอ านาจหน้าที่ของผูอ้ื่นเพื่อประโยชน์สว่นตน หรอืเพื่อ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 
           -  ตอ้งอุทศิเวลาและใหค้วามเอาใจใสแ่ก่งานและประโยชน์ของบรษิทั 
 -  ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเตม็ความรู ้ความสามารถ 

 -  ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 
               ในสว่นของมาตรการการลงโทษทางวนิยั  ในกรณีทีป่รากฎว่ามกีารกระท าผดิระเบยีบวนิยัขา้งตน้
ทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ บรษิทัฯ มกี าหนดโทษไวเ้ป็นล าดบัขัน้ตอนตามระเบยีบภายในของบรษิทัแลว้  
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    นอกจากน้ีบรษิทัฯ ป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชใ้นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ เพื่อไม่เป็นการเกดิความไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหผู้บ้รหิาร และคณะกรรมการบรษิทัฯ หลกีเลีย่งการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิประจ าปีหรอื
ไตรมาสต่าง ๆ และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแลว้  โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูแ้จง้
ตารางเวลาละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหก้รรมการทุกคนทราบ 

 
                8.6  บคุลากร 

             จ านวนพนกังานบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2555  มจี านวน  80  คน แบ่งเป็น 2 เขต คอื เขต
ศรรีาชา  8  คน  เขตพระโขนง  72  คน จ านวนพนกังานบรษิทัในกลุ่มทัง้หมดในประเทศม ี 8,072  คน ไม่มี
ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา โดยตัง้แต่ปี 2550 บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
การบรหิาร โดยมนีโยบายใหบ้รษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมขายสนิคา้หรอืบรกิารทีต่นเป็นผูผ้ลติใหลู้กคา้โดยตรง 
จึงมีการโอนพนักงานที่ท าหน้าที่เดิมไปสงักดับริษัทใหม่ในกลุ่มเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้
จ านวนพนกังานมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัจากในอดตี 
               ผลตอบแทนรวมของพนกังานบรษิทัฯ ในปี  2555  เป็นผลตอบแทนประเภทเงนิเดอืนโบนัส เงนิ
สมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจ านวนเงนิ  60.7   ลา้นบาท 

นอกจากนี้บรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มคีวามประสงคใ์หพ้นักงานสามารถ
ประเมนิตนเอง เพื่อมคีวามคดิริเริม่ และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน โดยต้องมคีวามรู้ ความสามารถ 
และทกัษะ ใหต้รงตามลกัษณะงานทีท่ า ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัทีส่งูกว่าได ้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
การใหค้วามรูก้บัพนักงานในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งเป็นฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมัมนาภายนอก
แลว้แต่โอกาสทีเ่หมาะสมเป็นระยะๆ ดงันัน้ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมใหก้บัผูบ้รหิารระดบักลาง ตาม
แผนสบืทอดงานในโครงการพฒันาความรู้ส าหรบัผูบ้รหิาร ซึง่จดัโดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และอบรม
อย่างต่อเนื่องในการเตรยีมตวัเพื่อปฏบิตัิงานด้านบญัช ีปรบัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสีากล ซึ่งเริม่
บงัคบัใชใ้นประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554 และทีจ่ะบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 เป็นต้น
ไปดว้ย 
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9.   การควบคมุภายใน 
             
          บรษิัทฯ ได้เน้นระบบการควบคุมภายในเป็นหวัใจส าคญัของระบบการปฏบิตัิงาน ระบบการเสนอ
รายงานทางการเงิน ระบบการปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วตัถุประสงคใ์หผู้บ้รหิาร พนักงานขององค์กร ปฏิบตังิานดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมต่อผูม้สี่วนได้
เสียต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร  ทัง้นี้ให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจภายใต้
สภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได้ในระยะยาว ในปี 2555 คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ แลว้ มสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 
 

  9.1  องค์กรและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล  คณะกรรมการไดด้แูล ใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีเ่หมาะสม และแผนการลงทุน
ที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนักงาน  ส่วนเป้าหมายการปฏิบตัิงานได้
ก าหนดโดยประเมนิจากการคาดการณ์ที่เหน็ว่าเป็นไปได้และมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ คอืเป้าหมายที่
ก าหนดไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ  ตลอดจนไดม้กีารวเิคราะหถ์งึการใหส้ิง่จงูใจ หรอืผลตอบแทน
แก่พนกังานแลว้ว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่สงูหรอืต ่าเกนิไป  มกีารจดัโครงสรา้งองคก์รทีช่่วยใหฝ้่าย
บรหิารสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยมกีารจดัท าแนวทางและแต่งตัง้กรรมการจากบรษิทัฯ 
เข้าไปดูแลบรษิัทย่อย มีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารและแสดงโครงสร้างองค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารสามารถสื่อสารประสานงาน และก ากบัการปฏิบตัิงานขององค์กรให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และตดิตามการด าเนินงานของบรษิัททีล่งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยแยก
อย่างชดัเจนตามประเภทสายธุรกจิ  ตามภูมศิาสตร ์ มกีารก าหนดเป้าหมายแต่ละปีล่วงหน้า รวมถงึท าการ
วดัผลทุกเดอืนโดยมกีรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมกีารทบทวนแผนงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ ในส่วนการท างานของพนักงาน นอกจากการวดัผลตามแผนแลว้ ยงัมกีารก าหนดระยะเวลาของ
งานที่ต้องแล้วเสร็จ นอกจากนี้ บรษิัทมขี้อก าหนดเกี่ยวกบัจริยธรรม และขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบรหิารและ
พนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน ซึ่งเป็นขอ้ก าหนดในคู่มอืฝ่ายบรหิารและระเบยีบพนักงานในหมวดวนิัย
และการลงโทษทางวนิัย  ระเบยีบเกี่ยวกบัการรกัษาความลบั  และมคี่านิยมส าหรบัการด าเนินงานภายใต้
หลกัจรยิธรรมทางธุรกจิคอื คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ในเรื่องธุรกรรม
ทางการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป  บรษิทัฯ มกีารจดัท านโยบายเป็นแนวทางการบรหิารทีย่ืดหยุ่น
ได ้แต่เรื่องระเบยีบวธิปีฏบิตังิานมขีอ้ก าหนดขัน้ตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีร่ดักุม และเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
ภายใตก้ารก าหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน  บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ลูกคา้ และผู้
มสีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย  เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูล้งทุนใน ระยะยาวเช่นกนั 

 
 9.2  การบริหารความเส่ียง 
    บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีป่ระเมนิเหตุการณ์ทีเ่ป็นสาเหตุของความเสีย่ง 
ซึ่งอาจมาจากปจัจยัภายใน และปจัจัยภายนอก โดยประเมินจากสภาวะการตลาด เศรษฐกิจ สงัคม 
เทคโนโลยทีีเ่ปลี่ยนไป รวมทัง้การเมอืง และผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้บ่งประเภท
ความเสี่ยง ตามด้านต่างๆ คือ ด้านธุรกิจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงนิ และปจัจยัที่มาจากเหตุการณ์
ภายนอก โดยในแต่ละดา้นพจิารณาลกัษณะความเสีย่งเรื่องต่างๆ วเิคราะหโ์อกาสทีจ่ะเกดิ และผลกระทบที่
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อาจเกดิขึน้กบับรษิทั การจดัล าดบัความส าคญัทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทั และก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่ง
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ซึง่เมื่อเวลาผ่านไป มกีารตดิตามทบทวนผลการประเมนิและปรบัปรุงขอ้มูลใหท้นั
สถานการณ์เป็นระยะๆ  เพื่อก าหนดนโยบาย  และตดิตามดูแลเรื่องนี้ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก าหนดให้
คณะท างานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานต่างๆในขัน้ตอนต่อไป ตัวอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนในอนาคตที่อาจไม่บรรลุจุดประสงค์และหามาตรการแก้ไขเป็นต้น ทัง้นี้ มรีะบบการสื่อสารให้
พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ  และปฏบิตัติามมาตรการการบรหิารจดัการเพื่อลดความเสีย่ง และให้กรรมการ
ผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานในเรื่องทีม่คีวามส าคญัและมผีลกระทบมากต่อบรษิทัฯ
เป็นระยะเพื่อเป็นการตดิตามว่าแต่ละหน่วยงานทางธุรกจิมกีารปฏบิตัติามมาตรการหรอืแผนงานทีไ่ดก้ าหนด
ไวแ้ลว้    
 
 9.3  การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่และอ านาจอนุมตัวิงเงนิของฝา่ยบรหิารในแต่ละระดบัไว้
อย่างชดัเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  ในการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบ มีการแยกงานสามด้าน
ต่อไปนี้ออกจากกนัไม่ปะปนกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กันและกนัได้ คอื หน้าที่ในการอนุมตั ิ
หน้าทีข่องการบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และหน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ  สว่นในกรณีที่
บรษิทัมกีารท าธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้รหิาร หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนัน้  จะ
เป็นรายการระหว่างกันที่มีประเภทรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท  และมีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป ซึ่งถือปฏิบตัิเช่นเดยีวกบับุคคลภายนอกอื่น ๆ  โดยได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส าคญั และการพิจารณาอนุมตัิการท าธุรกรรมได้กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีในธุรกรรมนัน้  ทัง้นี้ 
บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เรื่องรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั และมกีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ดว้ย  ในกรณีทีม่กีารท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เช่นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารฯ นัน้ มาตรการของ
บรษิัทฯ ได้ครอบคลุมถงึกรณีทีผู่้เกี่ยวขอ้งดงักล่าวน าโอกาส หรอืประโยชน์ของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตวัดว้ย ซึง่ก าหนดในคู่มอืฝา่ยบรหิาร  ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารอนุมตัธิุรกรรมกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ี
ผลผกูพนับรษิทัในระยะยาว เช่น การซือ้ขายสนิคา้  การค ้าประกนั  บรษิทัมกีารตดิตามใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไข
ทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนักบับรษิทั  ในกรณีทีบ่รษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรือบรษิทัร่วม  
บรษิทัมกีารตดิตามดแูลผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารก าหนด
ทศิทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บรหิารในบรษิัทดงักล่าวถือปฏิบตัิด้วย นอกจากนี้
บรษิัทมมีาตรการและนโยบายที่จะติดตามใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งทุก
ประการ  ทัง้นี้เพื่อลดความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ และใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
 
         9.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกบัระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากการ
ตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีเ่พยีงพอและถูกต้อง ดงันัน้ การเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการ
พจิารณา ฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งจะเสนอรายละเอยีด และชี้แจงประเดน็ต่างๆ ทีส่ าคญัต่อการพจิารณาในที่
ประชุม โดยมีการจดัขอ้มูลที่ส าคญัอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยกรรมการบรษิัทจะได้รบั
หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ  มกีารบนัทกึรายละเอยีดตามควร  เช่น เรื่องทีเ่สนอ  ขอ้ซกัถาม  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของ
กรรมการ ทัง้ที่เหน็ดว้ยและไม่เหน็ด้วย พร้อมเหตุผล (ถ้าม)ี ในเรื่องของการจดัเกบ็เอกสารประกอบการ
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บนัทึกบญัชี  บริษัทได้จดัเก็บครบถ้วน โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รบัแจ้งจากผู้สอบบญัชีว่ามี
ขอ้บกพร่องในเรื่องน้ี  ส่วนในเรื่องของนโยบายบญัช ีคณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้
นโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อ
สะทอ้นใหแ้สดงผลประกอบการทีเ่ป็นไปตามความเป็นจรงิ มสีาระส าคญัครบถ้วนและถูกต้อง ทัง้นี้ หลกัการ
ปฏบิตัิดงักล่าว สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ.2543 รวมทัง้เลอืกใชส้ านักงานสอบบญัชทีี่มี
มาตรฐาน และมคีวามน่าเชื่อถอื สว่นผูส้อบบญัชทีีส่งักดัส านกังานดงักล่าว ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน
ก.ล.ต. ดว้ย 
 
 9.5  ระบบการติดตาม 
 เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกจิ คณะกรรมการได้เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ในกรณีที่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดยการแกไ้ขจะพจิารณาเป็นแต่ละกรณี ในเรื่องใดทีไ่ม่สามารถ
แก้ไขได้ อนัเนื่องมาจากสิง่แวดล้อมหรือขอ้จ ากดัที่ท าให้แก้ไขไม่ได้  คณะกรรมการก็จะรบัทราบถึงการ
ด าเนินการที่จะต้องปรบัเปลี่ยน  นอกจากนี้  บรษิัทจดัให้มกีารตรวจสอบการปฏบิตัิตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว้อย่างสม ่าเสมอ โดยการรายงานผลการตรวจสอบใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทัง้นี้เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ และเสนอรายงานไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ถ้ามี
การตรวจพบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั ไดก้ าหนดใหร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยพลนั  เพื่อจะ
ไดพ้จิารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้นี้ถ้ามกีรณีการเกดิเหตุการณ์ทุจริต หรอืสงสยัว่ามี
เหตุการณ์ทุจรติ หรอืมกีารปฏบิตัทิี่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระท าที่ผดิปกตอิื่นซึ่งอาจจะมผีลกระทบต่อ
ชื่อเสยีง และฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั ผูต้รวจสอบภายในนอกจากจะรายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบแล้ว จะรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวใหผู้้บรหิารทราบดว้ย โดยฝ่ายจดัการต้องรายงานความ
คบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องหรอืเหตุการณ์ดงักล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิัท บรษิัทฯ ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นแตกต่างไปจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมไว้ด้วย แต่ทัง้นี้ยังไม่มี
เหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้เช่นนัน้ ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบหมายเลข 13  เรื่องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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10. บคุคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
 

 รายการระหว่างกนั 
 (1)   ลกัษณะของรายการระหว่างกนัทีผ่่านมา  เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทัทีม่เีงื่อนไข

ทางการคา้ทัว่ไป  ไม่ไดม้รีายการผดิปกต ิหรอืคดิราคาทีไ่ม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซือ้ขาย
สนิคา้  ลกูหนี้  เจา้หนี้ระหว่างกนั  เงนิกูย้มืและเงนิใหกู้ย้มืระหว่างกนั ในฐานะบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุ่มใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราทีอ่งิกบัอตัราดอกเบีย้ตามแต่ประเภทธุรกจิของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  

 นโยบายในการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บรษิทัมนีโยบายคอื
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมรีายการนัน้ๆ  ซึ่งมกัเป็นรายการปกติทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการ
ประกอบธุรกจิตามปกตอิยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั หรอืการใหกู้้ยมืเงนิระหว่างกนั ราคาและ
ผลตอบแทนที่คดิระหว่างกนัเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถ้าเป็นกรณีการคดิดอกเบี้ย  อตัราดอกเบี้ยเท่ากบัอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงนิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทีเ่กดิรายการนัน้ ๆ  ซึง่อตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเท่ากบัอตัราตลาด 

บรษิทัไม่มกีรณีเกดิรายการระหว่างกนัทีผ่ดิปกตทิางการคา้หรอืมรีายการระหว่างกนัเป็นกรณีพเิศษ จงึไม่
จ าเป็นต้องมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผู้ช านาญการที่เป็นอิสระเกี่ยวกบัรายการระหว่างกัน  
 ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์หรือร่างหนังสอืชี้ชวน จึงไม่มี
ความเหน็ของกรรมการบุคคลภายนอกเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนันี้  ทีผ่านมา ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มีรายการที่
เกีย่วโยงกนั บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยครบถว้น 

 
 (2)  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

เดมิบรษิทัฯ ท าหน้าทีด่า้นการตลาด  เป็นผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑใ์หก้บับรษิทัในกลุ่มทีท่ าการผลติทัง้หมด จงึมี
รายการซื้อ-ขายสนิค้าระหว่างกนั ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และดอกเบี้ยรบัจ่ายระหว่างกนั แต่เนื่องจากสภาพการแข่งขนัใน
ตลาดเปลีย่นไป  จงึตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหก้ารท าธุรกจิมคีวามคล่องตวัมากขึน้ ในปี 2550 บรษิทัฯ จงึมนีโยบายแยก
การบรหิารการขายออกไปสูบ่รษิทันัน้ๆ  ดงันัน้รายการซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนัจงึลดลงมาก  ส่วนรายการดอกเบีย้รบั
จ่ายระหว่างกนัยงัคงมอียู่  เนื่องจากบรษิัทฯ ยงัรบัช่วยบรหิารเงินของบรษิัทในกลุ่ม เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและ
ประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้รายการเหล่านี้ จงึมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลของการเกดิรายการระหว่างกนั 

 
        (3)  ขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั  เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมอืนหนึ่งเป็ น 
บุคคลภายนอก ที่มขี ัน้ตอนการอนุมตัิรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทัว่ไป ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัทเคย
อนุมตัใินหลกัการใหก้ระท ารายการระหว่างกนัไดใ้นประเภททีเ่ป็นรายการปกตธิุรกจิทางการคา้โดยทัว่ไปไวแ้ลว้  ใน
สว่นของการตดิตามรบัจ่ายช าระเงนิ มกีารก าหนดวนัครบก าหนดช าระเงนิของแต่ละรายการ และมกีารก ากบัดูแลให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้การอนุมตัริายการแต่ละประเภทไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
 
          (4)   นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในกรณีมรีายการระหว่างกนั บรษิัทฯ มนีโยบายในการท ารายการอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ทัง้นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นส าคัญ ทัง้ยังมีนโยบายปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
(ก.ล.ต) และเปิดเผยขอ้มลูในสาระส าคญัอย่างเพยีงพอ 
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  แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นไป รายการระหว่างกนัของกลุ่ม
บรษิทัจะน้อยลง เน่ืองจากทีผ่่านมารายการระหว่างกนัสว่นมากจะเป็นรายการทางการคา้ปกต ิเช่นการซือ้ขายสนิคา้ 
รายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามรายละเอยีดที่ได้กล่าวไว้ขา้งต้น แต่เมื่อบรษิัทฯ มนีโยบายปรบัเปลี่ยนโครงสร้างช่อง
ทางการขายสนิคา้ และการบรหิารงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัในกลุ่ม เป็นใหบ้รษิทัผูผ้ลติสนิคา้เป็นผูจ้ าหน่ายสนิค้า
เอง เพื่อความคล่องตวัและสามารถปรบัเปลีย่นการตดัสนิใจในการเลอืกผลติ หรอืก าหนดราคาขายสนิคา้ไดเ้องใหท้นั
กบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม และเพื่อความ
เจรญิเติบโตขององค์กรในระยะยาว ดงันัน้แนวโน้มรายการที่เคยเกดิขึน้เป็นปกติจะน้อยลง ยกเว้นบางสนิค้าที่มี
สญัญาก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้  ส าหรบัธุรกิจการรบัจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์นัน้ ตามที่บริษัทฯ ได้
เปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดอืนธนัวาคม 2553 บรษิทัจะหยุดด าเนินธุรกจิดงักล่าว 
โดยเปลีย่นประเภทเป็นใหเ้ช่าทรพัยส์นิกบัคู่คา้รายเดมิเป็นระยะเวลา 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554 ถงึ 31 
ธนัวาคม 2556  ดงันัน้รายการระหว่างกนัเกีย่วกบัการที่บรษิัทฯ เคยจ้างบรษิัทย่อย ชื่อบรษิัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี ่
(2008) จ ากดั (มหาชน)  ผลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิคส ์จงึไม่เกดิรายการอกีต่อไป  ส่วนรายการการฝากเงนิ การกูเ้งนิ 
ระหว่างบรษิทัในกลุ่ม ยงัคงเหมอืนเดมิ เนื่องจากเป็นการบรหิารเงนิของภายในกลุ่มบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด
เป็นเกณฑ ์

 
 ขอ้มลูรายการระหว่างกนั ปี 2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 12     
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
11.1  งบการเงิน 
 (ก)   สรุปรายงานการสอบบญัช ีในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 
 (ข)   ตารางสรุปงบการเงนิรวม ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ปรากฎตามเอกสารแนบ 3, 4, 5, 6  

(ค)   อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 
   
 11.2  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and 
Analysis) 
 1. ผลการปฏิบติัตามแผนการด าเนินธรุกิจ 

การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มทีัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรบัส่วนของ
ภายในประเทศ บรษิทัย่อยมแีผนการขยายก าลงัการผลติของธุรกจิผลติกระตกิน ้าสุญญากาศ  ในปี 2555 ได้
ด าเนินการตามแผนงานเป็นล าดบัขัน้ มกีารขยายก าลงัการผลติจากปีละ 7.5 ล้านใบ เป็น 9 ล้านใบ โดย
เป้าหมายในอนาคตจะมแีผนขยายต่อเน่ืองจนถงึ 12 ลา้นใบต่อปี แต่ทัง้นี้ต้องดูสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและ
การตลาดในแต่ละช่วงเวลานัน้ๆ ประกอบดว้ย  

ในส่วนของต่างประเทศ  บรษิทัฯ มกีารลงทุนต่อเนื่องในโครงการในประเทศเวยีตนาม คอื กองทุน
รวมเพื่อพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ชื่อ Ban Yan Tree Indochina Hospitality Fund L.P. ทัง้นี้ 
กองทุนดงักล่าวยงัอยู่ในช่วงระหว่างการเรยีกช าระเงนิตามแผนงาน ซึ่งขึน้กบัความจ าเป็นของการต้องใช้
เงินทุนตามระยะเวลาการก่อสร้าง  ณ สิน้ปี 2554 บริษัทฯ ได้ช าระเงินลงทุนแล้วเทียบเป็นสกุลเงินบาท
เท่ากบั 90.9 ล้านบาท ระหว่างปี 2555 บรษิัทฯ ช าระเงินลงทุนเพิม่ตามที่โครงการเรยีกช าระรวมจ านวน 
142.07 ล้านบาท  ดงันัน้ ณ สิ้นปี 2555 บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนที่ช าระแล้วในโครงการนี้เป็นจ านวน 232.97 
ลา้นบาท ทัง้นี้ผูบ้รหิารโครงการคาดว่ายงัเป็นไปตามแผนงาน ขณะนี้ โครงการระยะทีห่นึ่งได้ก่อสร้างเสรจ็
แลว้และคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในเรว็ๆ นี้ 

อกีโครงการหนึ่งของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งร่วมทุนกบัฝ่ายจีนที่เมือง Jiashan ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 หรอืเงนิลงทุนเทยีบเป็น
สกุลบาทประมาณ 677 ลา้นบาท มกีารแบ่งระยะเวลาและพืน้ทีใ่นการก่อสรา้งออกเป็น 3 phase ในปี 2555 

มกีารโอนและรบัรูร้ายไดข้อง phase I ตามแผนงานไปเรยีบรอ้ยแลว้ ในส่วนทีเ่หลอืยงัคงอยู่ในช่วงระหว่าง
ด าเนินการก่อสรา้ง 

 
2.   ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปี 2555 ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ค านวณตามวธิรีาคา

ทุน  มกี าไรสทุธ ิ1,016.29 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 255.96 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 33.66 เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึง่
มกี าไรสทุธ ิ760.33 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก รายการเงนิปนัผลรบัซึง่รวมผลตอบแทนจากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วมรอการจ าหน่าย รวมแล้วเพิ่มขึ้น  102.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เงินปนัผลที่เพิ่มขึ้นมาจาก
ผลตอบแทนจากโรงไฟฟ้าในประเทศจนี ในขณะที่รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในปีนี้ลดลง 
27.13 ลา้นบาท  ประกอบกบัในปีทีแ่ลว้ บรษิทัฯ มบีนัทกึรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนจ านวน 
68.55 ลา้นบาท ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากการตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าทีม่ณฑลยูนนานที่
ประเทศจนี  แต่ในปีนี้มกีารโอนกลบัรายการทีเ่คยตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนสุทธจิ านวน 108.32 
ลา้นบาท ซึง่สาเหตุหลกัจากเงนิลงทุนในประเทศไทย ซึง่สญัญาณการบ่งชีข้องการดอ้ยค่าไดห้มดไป จงึโอน
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กลบัรายการ ท าใหเ้ปรยีบเสมอืนหนึ่งมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากรายการนี้ จ านวน 176.86 ล้านบาท นอกจากนี้ 
รายการก าไรขัน้ต้นลดลง 7.31 ลา้นบาท อนัเนื่องจากยอดขายทีล่ดลงจากการขายวตัถุดบิเกี่ยวกบัธุรกจิ  
สิง่ทอที่สภาวะตลาดด้านสิง่ทอซบเซา ซึ่งสอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคลลดลงจ านวน 8.95 
ล้านบาท จากสาเหตุหลกัข้างต้น ท าให้ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมจี านวน 
1,016.29 ลา้นบาท ซึง่ไดค้ านวณโดยใชว้ธิรีาคาทุนตามมาตรฐานการบญัช ีทัง้นี้ก าไรสุทธดิงักล่าวแตกต่าง
จากก าไรสุทธติามงบการเงินรวม ซึ่งต้องค านวณตามวิธสี่วนได้เสยี   ในปี 2555 ผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย ตามงบการเงนิรวม สว่นทีเ่ป็นก าไรของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ มจี านวนเงนิ 1,229.22 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 491.14 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 66.54 เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึง่มกี าไรสทุธสิ่วนของผูถ้อืหุน้
ของบริษัทฯ 738.08 ล้านบาท สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานดังกล่าว เกิดจาก
ผลกระทบของปจัจยัส าคญัดงัน้ี 

 
2.1  เป้าหมายและนโยบายของหน่วยงานภาครฐั 

 ตามแผนเตรยีมการรองรบัประเทศไทยสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ของภาครฐั ในปีทีผ่่าน
มาจงึมนีโยบายลดอตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคล จากอตัราร้อยละ 30 เหลอือตัราร้อยละ 23  ในปี 2555 และ
เหลอืร้อยละ 20 ในปี 2556 เพื่อรองรบัการลงทุนจากต่างประเทศนัน้ มผีลท าให้จ านวนเงนิภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลทีภ่าคเอกชนตอ้งช าระใหท้างภาครฐัลดลง มสีว่นช่วยใหจ้ านวนเงนิก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 
 อกีประการหนึ่งที่ภาครฐัมนีโยบายยกระดบัอตัราค่าครองชพี โดยการเพิม่อตัราค่าแรงงานขัน้ต ่า
ตัง้แต่ปีที่ผ่านมา มผีลท าให้ต้นทุนการผลติสนิค้าและค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ ผลกระทบจากปจัจยั
ดงักล่าวท าใหก้ าไรสทุธโิดยรวมลดลง 
 นอกจากนี้  นโยบายเรื่องการได้ลดภาษีส าหรับบุคคลที่ซื้อรถคันแรก ในปีที่ผ่านมา ท าให้
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการผลติรถยนต์ มปีรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ ช่วยลดต้นทุนคงทีต่่อหน่วย จาก
ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้สง่ผลใหก้ าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 
 
 2.2  ทศิทางและแนวโน้มของเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี 
 ตามทีบ่รษิทัฯ มกีารลงทุนในหลายธุรกจิในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่มปีระเภทของธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย์ ที่ตัง้อยู่ในเขตชายขอบเมอืงเซี่ยงไฮ้ ด้วยความเจรญิของเมืองได้ขยายตวัออกไป ความ
ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัแบบทนัสมยัไดเ้พิม่ขึน้ รวมทัง้ตอ้งขึน้อยู่กบันโยบายของภาครฐัทอ้งถิน่ทีจ่ะปล่อยใหธุ้รกจิ
อสงัหาริมทรัพย์เติบโตต่อเนื่อง หรือมีทิศทางชะลอตัวในขณะใดๆ  ดังนัน้ยอดขายของธุรกิจประเภทนี้ 
นอกจากจะขึน้กบัอุปสงคข์องผูซ้ือ้แลว้ ยงัตอ้งขึน้กบัทศิทางการก าหนดความเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาครฐั
ทอ้งถิ่นดงักล่าวดว้ย ดงันัน้ระยะการก่อสรา้งของโครงการของบรษิทั ในระยะที ่ 2 และ 3 ต้องดูสถานการณ์
แนวโน้มขา้งต้นประกอบดว้ย อย่างไรกต็ามบรษิัทดงักล่าวมกีารรบัรูร้ายได้ โดยโอนกรรมสทิธิใ์นโครงการ
ระยะที ่1 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ในปีทีผ่่านมา 
 ในสว่นของเศรษฐกจิประเทศญีปุ่น่ทีม่กีารฟ้ืนตวัหลงัจากไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาตสินึามเิมื่อ
ปีก่อน ความต้องการสนิคา้อุปโภคมเีพิม่ขึน้ ส่งผลใหย้อดสัง่ซือ้กระตกิน ้าสุญญากาศมปีรมิาณเพิม่ขึน้  กลุ่ม
ของบรษิทัฯ ทีผ่ลติผลติภณัฑน์ี้ด าเนินการขยายก าลงัการผลติ และเพิม่ปรมิาณการผลติเพื่อรองรบัค าสัง่ซือ้ที่
เพิม่ขึน้ มผีลท าใหก้ าไรสทุธเิพิม่ขึน้            

 
   2.3  ความผนัผวนจากราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดรองต่างประเทศ       
 ประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่คือการลงทุน ซึ่งมีทัง้ เงินลงทุนของบริษัทในกลุ่มใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติและบรกิาร และการลงทุนในตลาดรองในต่างประเทศ  ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืของเงนิ
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ลงทุนในหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ ณ วนัสิน้งวดการบญัช ีตามมาตรฐานการบญัช ี
ก าหนดใหต้อ้งบนัทกึสว่นต่างเขา้บญัชกี าไรหรอืขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ จากการตรีาคาตลาดของเงนิลงทุน 
ต่อเมื่อมกีารขายหลกัทรพัยด์งักล่าวออกไป จงึลา้งยอดในบญัชนีี้ออก และเปลีย่นรายการเป็นก าไร (ขาดทุน)
จรงิจากการขายหลกัทรพัย ์ดงันัน้ถ้าราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดรองมคีวามผนัผวนมากเพยีงใด ส่งผลให้ต้อง
รบัรู้ส่วนต่างในงบก าไร (ขาดทุน) มากขึ้นเพียงนัน้ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ จึงมีทัง้รายการก าไร 
(ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนเพื่อคา้ และรายการก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่าย
เงินลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีปจัจัยพื้นฐานดี และคาดว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม  

 
         2.4  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ตามทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม มธีุรกรรมการน าเขา้และส่งออกสนิค้าไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ
เป็นสดัส่วนมากพอสมควร บริษัทฯ จัดการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธี Natural 
Hedge ส าหรบัส่วนต่างของเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดร้บัจากการช าระค่าสนิคา้ทีม่มีากกว่าจ านวนทีต่้องจ่าย
นัน้ สว่นมากบรษิทัฯ จะซือ้สญัญาตราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง แต่ขึน้อยู่กบัค่าของเงนิบาทในแต่ละ
ช่วงเวลา การจะไดร้บัเป็นสกุลเงนิบาทมากขึน้หรอืน้อยลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น ในช่วงปี 2555 ค่าของ
เงนิบาทมแีนวโน้มแขง็ค่าเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านๆมา และผนัผวนมากในช่วงปลายปี ท าใหป้รมิาณเงนิบาทที่
ไดร้บัจากการขายสง่ออกมจี านวนน้อยลง 

 
 2.5  ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

กลุ่มธุรกิจสิ่งทอของบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึ่ง
ประกอบดว้ยฝ้ายเป็นหลกั ทัง้นี้ ราคาฝ้ายในตลาดโลกมคีวามผนัผวนมาก ในปี 2554 ซึ่งมรีาคาสงูขึน้มาก
และตกลงตัง้แต่ปลายปี 2554 ถงึตน้ปี 2555 ดงันัน้ ตน้ทุนวตัถุดบิฝ้ายจงึมรีาคาสงูกว่าราคาตลาดในปี 2555 
แต่ราคาสนิค้าส าเร็จรูปต้องขายตามราคาตลาด ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นต้องบนัทึกการด้อยค่าของสนิค้า
คงเหลอื ซึง่ส่งผลกระทบท าให้ก าไรของธุรกจิสิง่ทอไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย และเงนิปนัผลจากเงนิลงทุน
สว่นนี้กล็ดน้อยตามไปดว้ย 

นอกจากนี้ ธุรกจิยางยดืซึง่มวีตัถุดบิหลกัคอืยางธรรมชาต ิมรีาคาตลาดลดลงในปี 2555 มผีลท าให้
ตน้ทุนผลติลดลง เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหผ้ลประกอบการดขีึน้เลก็น้อย 

ในสว่นของปจัจยัอื่นทีท่ าใหก้ าไรเพิม่ขึน้ ไม่ใช่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอก 
           

 3. ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกลุ่มธรุกิจ 
3.1  รายไดจ้ากการขายหรอืบรกิาร   

           บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี 2555 เท่ากบั 9,332.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 577.37 ลา้น
บาท  เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึง่มจี านวน 8,755.41 ลา้นบาท  สาเหตุหลกั มาจากกลุ่มธุรกจิพลาสตกิ ยาง และ
โลหะ ซึ่งประกอบดว้ย ธุรกจิพลาสตกิ ได้รบัค าสัง่ซือ้เพิม่ขึน้ เนื่องจากโรงงานของคู่แข่งลดลง เพราะถูกน ้า
ท่วมตัง้แต่ปลายปี 2554 และโรงงานของลูกคา้เร่งผลติยานยนต์มากขึน้ เพื่อชดเชยยอดขายทีล่ดลงเมื่อครัง้
เกดิมหาอุทกภยั ปี 54 ค าสัง่ซื้อจงึเพิม่ที่บรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ตลอดทัง้นโยบายของภาครฐั เรื่องลดภาษี
การซื้อรถคนัแรก ซึ่งมผีู้ส ัง่จองรถมาก ท าให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต้องผลติเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย อกี
ประการหนึ่ง ธุรกจิผลติกระตกิน ้าสุญญากาศไดร้บัค าสัง่ซือ้เพิม่มากขึน้จากต่างประเทศ จงึมกีารขยายก าลงั
การผลติเพื่อรองรบัการผลติทีเ่พิม่มากขึน้ ซึง่สง่ผลใหม้ปีรมิาณการขายทีเ่พิม่มากขึน้ในปี 2555 
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3.2  รายไดอ้ื่น    
     ในปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดป้ระเภทอื่นทีไ่ม่ใช่รายไดจ้ากการขายและบรกิารขา้งต้น

สว่นมากมาจากธุรกรรมการลงทุน รวม 1,174.59 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 40.64 ลา้นบาท หรอื 0.41 % ของรายได้
รวมเมื่อเทยีบกบัปี 2554  ซึง่มจี านวน 1,133.95 ลา้นบาท  องคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
มาจากสาเหตุหลกัดงันี้  

3.2.1  รายการเงนิปนัผลรบั ลดลง 59.0 ลา้นบาท สาเหตุหลกัคอืปี 2555 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปนัผล
จากบรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั ซึง่ประกอบกจิการผลติกระแสไฟฟ้าขายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย จ านวน 180 ลา้นบาท ลดลง 50 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัเป็นจ านวนรวม 230  
ลา้นบาท  

เมื่อรวมเงนิปนัผลทีไ่ดร้บัเพิม่จากโรงไฟฟ้า Jiangsu - Union Cogeneration Group Co., 
Ltd.เมื่อเดอืนธนัวาคม 2555 ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาขายเงนิลงทุนใหก้บัฝา่ยจนีทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบั
บริษัทฯ แล้ว ซึ่งได้จดัประเภทแยกรายการต่างหากเป็น ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการ
จ าหน่าย รบัจ านวน 111.5 ล้านบาทแล้ว สรุปทัง้ปีรวมกบัจ านวนในวรรคก่อน บริษัทฯ ได้รบัเงินปนัผล
มากกว่าปีทีแ่ลว้สทุธเิป็นจ านวน 52.5 ลา้นบาท 

3.2.2  ปี 2555 บรษิทัฯ มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 43.63 ลา้นบาท ลดลง 23.76 ลา้นบาท เมื่อ
เทียบกบัปี 2554 ซึ่งได้รบัจ านวน 67.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสนิค้าของธุรกิจสิง่ทอ และ
กระตกิน ้าสญุญากาศ ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นลดลง เมื่อเทยีบอตัราแลกเปลีย่นทีใ่ชล้งบญัช ีณ วนัที่
สง่ออกกบัอตัราแลกเปลีย่นทีบ่รษิทัไดร้บัจรงิ ณ วนัทีไ่ดร้บัช าระเงนิค่าสนิคา้ ในปี 2555 เงนิบาทมคี่าแขง็ขึน้
เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลดอลล่ารส์หรฐั ซึง่เป็นสกุลหลกัทีใ่ชส้ าหรบัการสง่ออก  

3.2.3  เรื่องเกีย่วกบัเงนิลงทุน ในปี 2555 เงนิลงทุนทีเ่ป็นหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดรอง
คงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ตอ้งปรบัมลูค่าใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ณ วนัสิน้ปี ผลต่างของสิน้ปี 2555 แสดงเป็นก าไร
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนเพื่อค้า จ านวน 213.43 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แลว้ รายการ
ท านองเดยีวกนัแสดงเป็นขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัเงนิลงทุนเพื่อคา้ จ านวน 152.29 ล้านบาท 
เปรยีบเสมอืนหนึ่ง รายการนี้มผีลต่างรายไดเ้พิม่ 365.73 ลา้นบาท 

ส าหรบัสว่นของเงนิลงทุนทีม่กีารจ าหน่ายในระหว่างปี บนัทกึเป็นรายการก าไร หรอืขาดทุนจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุน  ส าหรบัรอบปี 2555 เกิดเป็นผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน และการคืนทุนใน
บรษิทัย่อย จ านวน 32.29 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2554 มกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน177.82 
ลา้นบาท ดงันัน้เปรยีบเสมอืนหนึ่งมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายเงนิลงทุนลดลง 217.11 ลา้นบาท  

3.2.4  รายการค่าเช่ารบัในปี 2555  มจี านวน 224.24 ลา้นบาท ลดลง 29.1 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
ปี 2554 ซึง่มจี านวน 253.34 ลา้นบาท สว่นใหญ่รายไดค้่าเช่ารบัมาจากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิของสาขาศรรีาชา
ทีใ่หเ้ช่ามกี าหนดระยะเวลา 3 ปี ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปลายปี 2556 นอกจากนี้ มคี่าเช่ารบัจากบรษิทัย่อยใน
ต่างประเทศทีใ่หเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ในสว่นทีล่ดลงดงักล่าว เป็นผลจากรายไดข้องต่างประเทศ
ลดลง 

ในสว่นของรายไดอ้ื่นๆ นอกจากขา้งตน้ ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา 
 
3.3  ตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
ในปี 2555 บรษิัทฯ และบริษัทย่อย มตี้นทุนขายและบรกิารจ านวน 8,381.18 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 

423.12 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึง่มตีน้ทุนขายและบรกิารจ านวน  7,958.05 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเป็น
การเพิม่ขึน้จากธุรกจิ พลาสตกิ ยาง และโลหะ ซึง่เป็นสดัส่วนทีผ่นัแปรตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิ
พลาสติก ซึ่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และธุรกิจกระติกน ้าสุญญากาศส่งออก ซึ่งได้รบัค าสัง่ซื้อที่เพิ่มขึ้นตาม
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รายละเอยีดต่างๆ ที่กล่าวไวใ้นหวัขอ้รายไดจ้ากการขายและบรกิารขา้งต้น  อย่างไรกต็าม สดัส่วนของต้นทุน
ขายและบรกิารที่เพิม่ขึน้ คดิเป็นร้อยละ 5.32 ของยอดขาย ซึง่เพิม่น้อยกว่าสดัส่วนของยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ คอื
รอ้ยละ 6.59 ของยอดขาย ซึง่ถอืว่าสามารถควบคุมตน้ทุนขายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ส าหรบัปี 2555  มจี านวนรวม 1,057.17 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 106.13 
ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึ่งมจี านวน 951.04 ลา้นบาท ในจ านวนนี้ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ 36.68 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้สดัสว่นรอ้ยละ 0.42 ของยอดขาย ซึง่สอดคลอ้งกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ จงึมคี่าใชจ้่ายในการ
ขายเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  ในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ 69.45 ลา้นบาท ทัง้นี้มสีาเหตุหลกัมาจาก
ผลกระทบของการปรบัขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าตามนโยบายของภาครฐั โดยเป็นปจัจยัที่ควบคุมและหลกีเลี่ยง
ไม่ได ้
 
 3.4   ก าไร 

ในรอบปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ต้น  951.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 154.24 ลา้นบาท 
เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึ่งมกี าไรขัน้ต้น 797.36 ล้านบาท อตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2555 เท่ากบั 10.20 % 
เพิม่ขึน้1.09 % เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 9.11 %  แมว้่าธุรกจิอุตสาหกรรมสิง่ทอ
โดยรวมในปี 2555 จะมผีลประกอบการขาดทุนอนัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกจิโลก และวงจรสภาพธุรกจิสิง่ทอ
เอง ทีว่ตัถุดบิมรีาคาผนัผวนมาก  อย่างไรกต็าม บริษทัฯ มกีลุ่มธุรกจิอื่นทีส่ามารถท าก าไรไดด้พีอสมควรใน
ปี 2555 คอืกลุ่มธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ ทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้เพิม่ มกีารขยายธุรกจิและเพิม่ปรมิาณการขาย 
และราคาขาย และลดค่าใชจ้่ายในการผลติลง ท าใหโ้ดยภาพรวม ไดร้บัอตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 

 ในส่วนของก าไรจากการด าเนินงาน ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานค านวณตามวธิสี่วนไดเ้สยีต่อรายไดร้วมเท่ากบั 14.57 % เพิม่ขึน้ 3.66 % เมื่อเทยีบกบัปี 2554 
ซึง่เท่ากบั 10.91 % สาเหตุหลกัของการเพิม่ขึน้ มาจากสดัสว่นของก าไรขัน้ตน้ต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 
เน่ืองจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิพลาสตกิ และกระตกิน ้าสุญญากาศ ตามทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น
และสดัสว่นของรายการสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 310.47 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 2.84 
% ของรายได้รวม เนื่องจากรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทร่วมแห่งหนึ่งซึง่มกีารโอนขายที่ดนิบางส่วนในปี 
2555 ทัง้นี้ก าไรสว่นนี้เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว นอกจากนี้โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่มอืง Jiashan ประเทศจนี
มกีารรบัรู้รายไดต้ามสดัส่วน 84.6 ล้านบาท จากการโอนกรรมสทิธิใ์ห้ผูซ้ือ้ของ phase ที่ I ในระหว่างปี 
2555 แลว้ อกีทัง้ ปีนี้ ลดการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัร่วมแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานซึ่ง
มติคณะกรรมการให้หยุดด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อเทยีบกบัปีที่แล้ว มกีารรบัรู้ผลกระทบดงักล่าว
จ านวน 224.77 ลา้นบาท 

เรื่องอตัราสว่นก าไรสทุธต่ิอรายไดร้วมของปี 2555 เท่ากบั 12.32 %  เพิม่ขึน้  3.81 % เมื่อเทยีบกบั    
ปี 2554 ซึง่เท่ากบั 8.51 % ของรายไดร้วม ทัง้นี้เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานต่อรายได้รวมเพิม่ขึน้ 
3.66 % ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ หกัดว้ยอตัราสว่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อรายไดร้วมซึง่เท่ากบั 0.72 % ในขณะที่
ปีทีแ่ลว้มอีตัราส่วน 0.22 % ท าใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ้่ายดงักล่าวสงูขึน้ 0.50 % และหกัด้วยสดัส่วนค่าใชจ้่าย
ภาษีเงนิได้นิติบุคคลต่อรายได้รวมซึ่งเท่ากบั 1.53 %  ในขณะที่ปีที่แล้วมีสดัส่วน 2.18 %  ท าให้สดัส่วน
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลลดลง 0.65 % ซึง่เป็นผลจากมกีารลดอตัราภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลปี 2555 เหลอื
รอ้ยละ 23 ของก าไรทางภาษี ดว้ยเหตุดงักล่าวท าให้อตัราส่วนก าไรสุทธต่ิอรายได้รวมเพิม่ขึน้ 3.81 % เมื่อ
แบ่งปนัก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อยออกอตัรา 0.62 % ของรายได้
รวม จงึเหลอืเป็นก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิัทฯ ในปี 2555 คดิเป็นสดัส่วนเท่ากบั 11.70 % 
ของรายไดร้วม   
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อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ปี 2555 เท่ากบั 7.79 % เพิม่ขึน้ 2.85 % เมื่อเทยีบกบัปี 
2554 อยู่ที ่4.94 % เนื่องจากก าไรสุทธขิองปี 2555 เพิม่ขึน้ 491.14 ลา้นบาท ตามทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งต้น 
ซึง่จากทัง้สาเหตุของก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ และก าไรสทุธเิพิม่ขึน้  

ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ปี 2555 ก าไรสุทธสิ าหรบัปีก่อนการแบ่งปนัส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย รวมมกี าไร  1,294.73 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงานในงบกระแสเงนิสด มจี านวน 1,290.63 ลา้นบาท แสดงว่าก าไรสุทธไิด้
รบัมาในรูปของกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานทัง้หมด 99.68 % หรอืเกอืบทัง้หมด แสดงถงึบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย มสีภาพคล่องในการด าเนินงานดมีาก 

 
 3.5  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2555 ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย  ซึง่ต้องค านวณก าไรตามวธิสี่วนไดเ้สยีตาม
มาตรฐานการบญัช ีซึง่มกีารรบัรูส้ว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน)  จากบรษิทัร่วมดว้ย ดงันัน้ บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ่วน
ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 1,229.22 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรต่อหุน้  4.24 บาท (ค านวณโดยใช้
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักและหักจ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อยแล้ว ) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ เท่ากบั  7.79 % ซึง่มากกว่าผลตอบแทนเมื่อเทยีบกบัอตัราดอกเบี้ย
เงนิฝากประจ าของสถาบนัการเงนิมาก 

ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งต้องค านวณก าไรโดยใช้วิธีราคาทุน  มีก าไรสุทธิจ านวน 
1,016.29 ลา้นบาท หรอืมกี าไรต่อหุน้เท่ากบั 3.39 บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2554 ซึง่มกี าไรสุทธ ิ760.33 ลา้น
บาท หรอื 2.53 บาท ต่อหุน้  ดงันัน้ ปี 2555 จงึมกี าไรสทุธมิากกว่า 255.96 ลา้นบาท หรอื 0.85 บาทต่อหุน้
เพิม่ขึน้ 33.66 % สาเหตุของการเพิม่ขึน้ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ ผลการด าเนินงานของปี 2555 ขา้งตน้แลว้ 

 อน่ึง บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผล โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของกจิการในอตัราทีไ่ม่
ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้ม)ี  ทัง้นี้เป็นก าไรสทุธติามวธิรีาคาทุน รวมทัง้
ค านึงถงึสภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใชเ้งนิของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารพจิารณาจ่ายเงนิ
ปนัผลให้กบัผู้ถอืหุ้นในอตัราที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ ในรอบปีนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาเมื่อ
วนัที ่21 มนีาคม 2556 ใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรา  1.50 บาทต่อหุน้ 
หรอืเทยีบเท่ากบั  44.28 % ของก าไรสทุธติามวธิรีาคาทุน  
         ประวตักิารจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ฯ เทยีบกบัก าไรสทุธต่ิอหุน้ ตามวธิรีาคาทุน ปรากฏดงันี้  
 
   ปี     อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อหุน้    ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (วธิรีาคาทุน)       อตัราจ่ายเงนิปนัผลต่อก าไร (%)   
  2554               1.50                                     2.53                                  59.29  
 2553 1.75 4.36 40.14  
 2552 1.50 2.58 58.14 
 2551 1.00 0.93     107.53 
 2550 1.25 0.92                   135.87 
     
     4.  ฐานะการเงิน 
      การเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามงบการเงนิรวมสรุปไดด้งันี้ 
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      4.1  สนิทรพัย ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมเป็นจ านวน
เงนิ 23,247.64 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,240.45 ลา้นบาท หรอื 5.64 % เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2554 ซึง่มจี านวน 
22,007.19 ลา้นบาท สรุปการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญั ดงันี้ 
 
  (1)  ส่วนประกอบของสนิทรพัย ์  
 องคป์ระกอบของสนิทรพัยค์ านวณโดยเทยีบสดัสว่นกบัสนิทรพัยร์วมของแต่ละปี โดย ณ สิน้ปี 2555 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัดงันี้ สนิทรพัยห์มุนเวยีน 38.97 %  เงนิลงทุน 39.78 %  อสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน 4.70% ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธ ิ15.69 %  และสนิทรพัย์อื่นๆ 0.85 % เมื่อเทยีบ
สดัสว่นการเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบของสนิทรพัยก์บัปี 2554  มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั คอื สนิทรพัย์
หมุนเวยีนมสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 2.04 %  หรอืเพิม่ขึน้ 933.64 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกดิจากรายการเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้  1,347.48 ลา้นบาท หรอื 4.74 % เนื่องจากบรษิทัฯ มสีภาพคล่องส่วนเกนิ
คงเหลือจากการได้รบัเงินค่าขายเงนิลงทุนที่ประเทศจีน และขายเงินลงทุนชัว่คราวซึ่งลดลง 1.61 % จึง
เปลีย่นเป็นเงนิฝากธนาคาร และซือ้ตัว๋เงนิคลงั เพื่อเตรยีมไวเ้ป็นเงนิลงทุนทีม่ศีกัยภาพในอนาคต นอกจากนี้
บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้สุทธเิพิม่ขึน้ 125.33 ลา้นบาท หรอื 0.19 % ซึง่จ านวนนี้ไดสุ้ทธจิากส่วนทีห่กัค่าเผื่อ
หนี้สงสยัจะสูญไว้แล้ว รายการสนิค้าคงเหลือลดลง 237.85 ล้านบาท หรือ 1.41 % ขององค์ประกอบ 
เนื่องจากมกีารลดปริมาณวตัถุดบิลงมาให้เหลอืเท่าที่มคีวามจ าเป็นต้องใช้ ประกอบกบัลดสนิค้าส าเร็จรูป 
เน่ืองจากไม่มสีนิคา้ส าเรจ็รปูคา้งสง่มาก ณ สิน้ปี 
 ในส่วนของเงินลงทุน แบ่งเป็นเงินลงทุนในบรษิัทร่วมลดลง 125.15 ล้านบาท หรือ 2.35 %ของ
องคป์ระกอบ แทจ้รงิไม่มกีารเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมอย่างมนีัยส าคญั แต่เนื่องจาก ต้องรวมเงนิ
ลงทุนบรษิทัร่วมในต่างประเทศ ทีล่งทุนเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ เป็นสกุลเงนิบาทในงบการเงนิรวม ท า
ใหเ้กดิผลต่างจากการแปลงค่าสกุลเงนิตราประเทศเป็นเงนิบาท ณ สิน้ปี 2555 เทยีบสิน้ปี 2554 ซึ่งมอีตัรา
แลกเปลี่ยนแตกต่างกนั ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ ณ สิน้ปี 2555 จงึเปรยีบเสมอืนจ านวนเงนิลงทุนในสกุลเงนิ
บาทลดลง อกีสว่นหนึ่งคอื เงนิลงทุนในบรษิทัอื่นเพิม่ขึน้ 198.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้สดัส่วน 0.44 % ของ
องคป์ระกอบ เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารช าระเงนิลงทุนเพิม่ในกองทุนอสงัหารมิทรพัยท์ีป่ระเทศเวยีตนามตาม
งวดการเรยีกช าระเพิม่จากโครงการ  รวมในปี 2555 ช าระเพิม่ 142 ลา้นบาท  นอกนัน้เป็นส่วนต่างการปรบั
มลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราวตามราคาตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้ เมื่อวนัสิน้ปี 2555 
  รายการอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน เพิม่ขึน้จากปีที่แล้ว 59.85 ลา้นบาท เนื่องจากมกีารลงทุน
เพิม่ของบรษิทัย่อยทีต่่างประเทศ  เพื่อเป็นช่องทางเพิม่รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิอกีทางหนึ่ง  

ส่วนรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว 273.93 ลา้นบาท เนื่องจากมกีารขยาย
โรงงานของบรษิัทย่อย 2 แห่งที่เขตบางปะกง เกี่ยวกบัธุรกจิพลาสติก และธุรกจิผลติกระติกน ้าสุญญากาศ 
ต้องปรบัปรุงสถานที ่ระบบการผลติ ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามแผนงาน ซึง่เริม่มรีายไดเ้พิม่ขึน้
ในปี 2555 แลว้ 

สนิทรพัยอ์ื่นนอกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ มกีารเปลีย่นแปลงอย่างไม่มนียัส าคญั 
 
(2)   คุณภาพของสนิทรพัย ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น มจี านวนเงนิรวม 1,574.41 

ลา้นบาทคดิเป็น 6.91 %  ของสนิทรพัย์รวม เพิม่ขึน้ 125.34 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีที่แล้วซึ่งมจี านวน 
1,449.07 ลา้นบาท ในจ านวนนี้ประกอบด้วยลูกหนี้การคา้-กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 35.72 ล้านบาท ซึง่ไม่มี
ปญัหาในเรื่องการรบัช าระเงนิ และ ลูกหนี้การค้า-กจิการทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัจ านวน 1,391.16 ลา้นบาท และ
ลกูหนี้อื่นจ านวน 182.11 ลา้นบาท หกัดว้ยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 34.58 ลา้นบาท เป็นลูกหนี้สุทธ ิ 1,574.41 
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ลา้นบาท ในส่วนของลูกหนี้การคา้สุทธิปีนี้ 1,392.29  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 313.21 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปีที่
แล้ว ซึ่งมีจ านวน 1,079.08 ล้านบาท เนื่องจากจ านวนเงินค่าขายและบริการเพิ่มขึ้น ตามที่ได้กล่าวไว้ใน
หวัขอ้ รายไดจ้ากการขายและบรกิารขา้งต้น  ทัง้นี้ จ านวนลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ยงัไม่เกนิก าหนดเวลาการ
ช าระหนี้ โดยที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2555 เท่ากบั 50 วนั ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 55 วัน 
ระยะเวลาดงักล่าวยงัอยู่ในช่วงไม่เกินก าหนดเวลาการรบัช าระหนี้ และถือเป็นปกติของระยะเวลาการให้
สนิเชื่อของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท าการประเมนิมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัช าระจากลูกหนี้
การคา้ทีค่า้งช าระเกนิกว่า 1 ปี ซึง่มจี านวนประมาณ 40 ลา้นบาท บรษิทัฯ มกีารบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
ส าหรบัลูกหนี้ดงักล่าวที่คาดว่าอาจจะเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดเ้ป็นจ านวนเงนิประมาณ 34.58 ล้านบาท ซึง่เทยีบ
เป็นสดัส่วน 2.42 % ของลูกหนี้การคา้รวม บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญดงักล่าว มี
จ านวนเพยีงพอในสถานการณ์ปจัจุบนั ในส่วนของลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้ระยะสัน้ทีไ่ม่เกีย่วกบัการขายสนิค้า
และบรกิาร เช่นเงนิทดรองจ่าย ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจ่ายล่วงหน้า ภาษีซือ้รอเรยีกคนื ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า
รายไดค้า้งรบั ภาษอีากรขาเขา้รอเรยีกคนื เป็นตน้ ซึง่อยู่ในขัน้ตอนระหว่างการตดิตาม และคาดว่าจะหมดไป
ภายใน 1 ปี  ดงันัน้ จ านวนลูกหนี้สุทธิที่ปรากฏตามงบการเงินรวม บรษิัทฯ คาดว่าจะได้รบัช าระเป็นเงิน
ทัง้หมด  

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มยีอดสนิคา้คงเหลอืสทุธ ิ 1,373.88 ลา้นบาท หรอื  5.91 
% ของสนิทรพัย์รวม ลดลง 237.85 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี  2554 ซึง่มจี านวน 1,611.74 ลา้นบาท  
เนื่องจากสาเหตุหลกัคอื ลดปริมาณวตัถุดบิให้เหลอืเท่าที่จ าเป็นต้องม ี และสนิค้าส าเรจ็รูปลดลงเลก็น้อย 
เนื่องจากไม่มีสนิค้าค้างส่งมาก ณ วนัสิน้ปี กลุ่มบริษัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการตรวจนับ
สนิคา้คงเหลอือย่างสม ่าเสมอ และมรีายงานการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอืเพื่อการบรหิารจดัการ รวมทัง้ 
ประเมนิราคาเทยีบราคาตลาด ในกรณีที่ราคาคงเหลอืตามบญัชสีูงกว่าราคาตลาด หรอืมสีนิคา้เสื่อมสภาพ 
ลา้สมยั บรษิัทฯ กจ็ะบนัทกึค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื  ในการนี้ รอบปี 2555 บรษิทัฯ มกีาร
ปรบัลดราคาสนิคา้คงเหลอืใหเ้ป็นมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั จ านวนรวม 62.57 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 4.36 
% ของยอดรวมสนิค้าคงเหลอื ทัง้นี้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประเมนิว่า จ านวนมูลค่าค่าเผื่อการลดลงของ
มลูค่าสนิคา้คงเหลอืดงักล่าว มคีวามเหมาะสมไม่มากหรอืน้อยเกนิไป 

รายการเงนิลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัสิ้นปี 2555 มีจ านวนเงนิลงทุนสุทธิทัง้หมด 
9,248.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน 39.78 % ของสนิทรพัยร์วม มจี านวนเพิม่ขึน้เลก็น้อย 73.35 ลา้น
บาท ซึ่งประกอบดว้ยเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม เป็นสกุลเงนิบาทลดลง 125.15 ลา้นบาท เนื่องจากผลกระทบ
จากการแปลงค่าสกุลของเงนิลงทุนต่างประเทศ และสกุลเงนิตราต่างประเทศของงบการเงนิต่างประเทศ ที่
น ามาจดัท างบการเงนิ โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนเงินลงทุนในบรษิทัร่วม อย่างมนีัยส าคญั ในส่วนของ
เงนิลงทุนในบรษิทัอื่นนัน้ ปี 2555 มกีารลงทุนเพิม่ในกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์ในประเทศเวยีตนาม ประมาณ 
142 ลา้นบาท และยงัมสีว่นเพิม่มลูค่าเงนิลงทุนจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนชัว่คราว ใหเ้ท่ากบัราคาตลาดซึง่
มรีาคาสงูขึน้ ณ สิน้ปี 2555 ทัง้นี้รายละเอยีดเงนิลงทุนของบรษิทัฯ เกีย่วกบั ชื่อเงนิลงทุน สดัสว่น มลูค่าราคา
ทุน มูลค่าราคายุตธิรรม และขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิหวัขอ้ที ่12 
ขอ้ 13 และข้อ 14 แล้ว ที่ผ่านมา บริษัทฯ มกีารประเมินคุณภาพเงินลงทุน ถ้าทิศทางแนวโน้มไม่ดี ก็จะ
บรหิารจดัการตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ  ตลอดจนมกีารบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงนิลงทุน ถ้าหากมสีญัญาณความไม่แน่นอนของคุณภาพเงนิลงทุน บรษิทัฯ เชื่อว่าจ านวนเงนิทีป่รากฏตาม
งบการเงนิมคีุณภาพเหมาะสมซึง่ไม่แสดงจ านวนเงนิทีส่งูเกนิไป 
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4.2  สภาพคล่อง  
 4.2.1  งบกระแสเงนิสด 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2555  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรม

ด าเนินงาน 1,290.63 ลา้นบาท มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 830.19 ลา้นบาท และมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปใน
กจิกรรมจดัหาเงนิ 656.39 ลา้นบาท ปรบัยอดดว้ยมผีลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท ลดลง 116.94 ลา้นบาท รวมแลว้ทัง้ปีมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ 1,347.48 ลา้น
บาท เมื่อรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี ยกมาจ านวน 4,368.51 ลา้นบาท จงึมเีงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2555 เท่ากบั 5,715.99  ลา้นบาท 

 ในระหว่างปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 1,290.63 
ลา้นบาท ซึ่งมากกว่าก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์ และหนี้สนิด าเนินงาน ที่มี
จ านวน 984.01 ลา้นบาท ซึง่มากกว่าจ านวน 306.62 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิทัฯ มเีจา้หนี้เพิม่ 201.8 ลา้น
บาท ในขณะทีม่ลีูกหนี้เพิม่ 122.53 ลา้นบาท เมื่อหกักลบกนัระหว่างเจา้หนี้และลูกหนี้ มกีระแสเงนิสดเพิม่
จากเจา้หนี้สทุธเิพิม่ 79.27 ลา้นบาท  บรษิทัฯ มเีงนิสดเพิม่จากสนิคา้คงเหลอืลดลง 375.16 ลา้นบาทบรษิทัฯ 
มกีารจ่ายซือ้สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่  8.2 ลา้นบาท  จ่ายช าระหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ 12.62 ลา้นบาท มี
การจ่ายช าระดอกเบีย้ 70.02 ลา้นบาท จ่ายช าระภาษเีงนิได ้170.72 ลา้นบาท ในขณะทีไ่ดร้บัคนืเงนิภาษีเงนิ
ได ้76.49 ลา้นบาท นอกจากนี้ มกีระแสเงนิสดเพิม่จากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นลดลง 36.63 ลา้นบาท  และ
มหีนี้สนิอื่นเพิม่  0.62 ล้านบาท ซึ่งเหน็ได้ว่าก าไรจากการด าเนินงานได้กลบัมาในรูปของเงนิสดครบถ้วน 
หรือเงินสดจากการด าเนินงานคิดเป็น 131.16 % ของก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรพัย์ และหนี้สนิด าเนินงาน จงึกล่าวไดว้่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีภาพคล่องมาก สามารถใชจ้่ายใน
กจิกรรมด าเนินงานอย่างเพยีงพอ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัเงนิสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 830.19 ลา้นบาท เนื่องจากไดร้บัเงนิสด
จากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 15 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ
ลงทุน 0.16 ลา้นบาท รบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และการคนืทุนในบรษิัท
ย่อยและบรษิัทร่วม 972.35 ลา้นบาท  ไดร้บัเงนิปนัผลจ านวน 857.45 ล้านบาทรวมทัง้เงนิปนัผลในบรษิัท
ร่วมรอการจ าหน่ายทีป่ระเทศจนี จ านวน 111.50 ลา้นบาท มกีารรบัเงนิล่วงหน้าค่าหุน้ของบรษิทัร่วมรอการ
จ าหน่าย จ านวน 461.08 ล้านบาท นอกจากนี้ได้รับดอกเบี้ยจ านวน 90.99 ล้านบาท รวมรับข้างต้น 
2,508.53 ลา้นบาท หกัดว้ยรายการจ่ายดงันี้  จ่ายค่าซือ้เงนิลงทุนชัว่คราวในต่างประเทศ 339.07 ลา้นบาท 
ซื้อเงินลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศอื่น 330.53 ล้านบาท ให้กู้ยืมเงนิแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพิ่ม 
24.51 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน จ่ายซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิม่ 2.23 ลา้นบาท จ่าย
ซือ้สว่นปรบัปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจกัร อุปกรณ์ ของบรษิทัย่อย ซึง่ขยายก าลงัการผลติเพิม่ 
จ านวน 982.04 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกจิกลุ่มพลาสติก ยาง และโลหะ ตามที่ได้กล่าวไวแ้ล้วขา้งต้น 
รวมจ่าย 1,678.38 ล้านบาท เมื่อหกัเงนิสดจ่ายดงักล่าวออกจากเงนิสดรบัขา้งต้น จะท าใหม้เีงนิสดสุทธิรบั
จากกจิกรรมลงทุนจ านวน 830.19 ลา้นบาท 

ในสว่นของกจิกรรมจดัหาเงนิ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้รวม 548.76 ลา้น
บาท  จ่ายช าระเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 179.74 ล้านบาท จ่ายช าระ
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีที 29.17 ลา้นบาท จ่ายคนืเงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3.41 ลา้นบาท จ่ายคนืทุนใหผู้้
ถอืหุน้รายย่อยของบรษิทัย่อย เนื่องจากการเลกิกจิการของบรษิทั ยเูน่ียนโกเทคโมลดส ์จ ากดั 8.03 ลา้นบาท 
จ่ายคนืเงินกู้ยืมระยะยาว 226.71 ล้านบาท  ในขณะเดียวกนั มีการรบัเงินสดจากการกู้ยืมระยะยาวด้วย
จ านวน 418 ลา้นบาท และมเีงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ จ านวน 78.57 ลา้นบาท  สรุปแลว้
เป็นเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิรวม 656.39 ลา้นบาท   
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เมื่อรวม 3 กจิกรรมขา้งต้นแลว้ มกีระแสเงนิสดสุทธเิพิม่ขึน้  1,464.43 ลา้นบาท เมื่อรวมรายการ
ปรบัผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง 116.94 ล้านบาท (ซึ่งเป็นผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากงบ
การเงนิต่างประเทศ) และรวมกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปียกมา  4,368.51 ลา้นบาท ท าให้
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมจี านวนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายปี 2555  เท่ากบั  5,715.98 ลา้น
บาท ซึง่แสดงถงึความมสีภาพคล่องสงู 

 
4.2.2  อตัราส่วนสภาพคล่องทีส่ าคญั 

 ณ สิน้ปี 2555  บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 1.87 ต่อ 1 เท่า 
และมอีตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 1.58 ต่อ 1 เท่า แสดงถงึความสามารถในการ
เปลีย่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องเป็นเงนิสด เพื่อที่จะสามารถช าระหนี้สนิหมุนเวยีนได้ครบถ้วน แล้วยงัมสีภาพ
คล่องสว่นเกนิเหลอือยู่อกี 0.58 เท่า  แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีภาพคล่องทางการเงนิอย่างเพยีงพอ 

  เรื่องเกีย่วกบัลกูหนี้และเจา้หนี้ บรษิทัฯ มรีะยะเวลาการเกบ็หนี้เฉลีย่อยู่ที ่ 50 วนั ซึง่ใกลเ้คยีงกบั
ปีทีผ่่านมา คอื 55 วนั ซึ่งอยู่ในระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ ใหเ้ครดติเทอมกบัลูกหนี้ทางการค้า ส่วนระยะเวลาการ
ช าระหนี้เฉลีย่อยู่ที ่39 วนั ซึง่เท่ากบัปีทีผ่่านมา  สว่นวงจรเงนิสด ตัง้แต่จ่ายเงนิซือ้วตัถุดบิรวมกบัเวลาทีข่าย
สนิคา้ถงึวนัทีไ่ดร้บัเงนิค่าขายสนิคา้เป็นเวลา 34 วนั  ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีทีแ่ลว้คอื 36 วนัต่อ 1 รอบ เสมอืนหนึ่ง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มวีงจรเงนิสดประมาณ 10 รอบใน 1 ปี  

ในรอบปี 2555  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มอีตัราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายได้รวม เท่ากบั 
14.57 % ซึง่มากกว่าปีทีแ่ลว้ ซึง่มจี านวน 10.91 % เนื่องจาก ประการแรก อตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่สงูขึน้ 154 
ลา้นบาท หรอืองค์ประกอบของก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เนื่องจากบรษิัทย่อยมยีอดขายเพิม่สูงขึน้ จาก
ค าสัง่ซือ้ทีไ่ดร้บัจากลูกคา้เพิม่ขึน้ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ลดค่าใชจ้่ายได ้อกีประการหนึ่ง มกีารรบัรู้
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิทุนในบรษิัทร่วม เพิม่ขึน้ 310.47 ล้านบาท หรอื องค์ประกอบของรายการนี้เพิม่ขึ้น 
2.84 % ซึง่สบืเนื่องจาก บรษิทัร่วมแห่งหนึ่งมกี าไรจากการขายทีด่นิในปี 2555 ซึง่เป็นรายไดท้ีเ่กดิขึน้เพยีง
ครัง้เดียว ไม่ใช่จากการด าเนินงานตามปกติ  ประกอบกบั บริษัทร่วมที่ด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ใน
ประเทศจนี มกีารรบัรูร้ายได ้จากการโอนกรรมสทิธิใ์หผู้ซ้ือ้ในโครงการ Phase ที ่1 ในปี 2555 แลว้  

 ดา้นนโยบายโครงสรา้งทางการเงนิ อตัราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 0.35 ต่อ 1 เท่า  
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา ทีม่อีตัราสว่น 0.33 ต่อ 1 เท่า ซึง่แสดงถงึแหล่งทีม่าของเงนิจากส่วนของเจา้หนี้ยงั
มน้ีอยมาก เมื่อเทยีบกบัแหล่งทีม่าจากเงนิของสว่นของผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้มคีวามเสีย่งต ่าในการใหกู้เ้งนิ ถ้าหาก
มโีครงการใหม่ทีต่้องการใช้แหล่งทีม่าของเงนิจากเจา้หนี้ ยงัสามารถด าเนินการไดอ้กีพอสมควร  เนื่องจาก
สดัสว่นของหนี้สนิยงัมน้ีอยมาก   

เรื่องอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้อยู่ที ่20.78 เท่า  แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มกีระแสเงนิสดหมุนเวยีนอย่างเพยีงพอ ในการช าระดอกเบีย้ใหเ้จา้หนี้ไดอ้ย่างครบถว้น 

 นอกจากนี้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 7.79 % ซึง่สงูกว่าอตัราผลตอบแทน
จากอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าของสถาบนัการเงนิ เมื่อพจิารณาถงึเงนิปนัผลทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
อตัราหุ้นละ  1.50 บาท ซึ่งคิดเป็น  44.28 % ของก าไรสุทธิตามวิธีราคาทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ คอืไม่ต ่ากว่าหนึ่งในสามของก าไรสทุธติามวธิรีาคาทุน 

 
4.2.3  เรือ่งระยะเวลาครบก าหนดของหนี้ระยะสัน้ทีม่ผีลต่อสภาพคล่องของบรษิทั 

บรษิัทฯ และบริษัทย่อยมเีงนิกู้ยืมระยะสัน้ 269.85 ล้านบาท มสี่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  2,158.97 ลา้นบาท มสีว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 63.31 ลา้นบาท มเีงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37.33  ลา้นบาท มภีาระภาษีเงนิไดน้ิติ
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บุคคลคา้งจ่าย 53.96 ลา้นบาท มหีนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 58.27 ลา้นบาท รวมเป็น 2,641.69 ลา้นบาท ทีอ่าจจะ
ต้องช าระภายใน 1 ปี แต่เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยส์ภาพคล่องของรายการเงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ซึง่สามารถใชไ้ดท้นัทมีจี านวน 5,715.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 216.38 % ของหนี้ระยะสัน้ดงักล่าว แมว้่าจะ
รวมเจา้หนี้ทรสัตร์ซีที จ านวน 23.32 ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นอกี 1,726.17 ลา้นบาท เงนิสด 
และรายการเทยีบกบัเงนิสดกย็งัมเีงนิสามารถช าระหนี้สนิระยะสัน้ขา้งตน้บวกเจา้หนี้ไดห้มดครบถ้วน  แลว้ยงั
มเีงนิเหลอือกี 1,324.8 ลา้นบาท แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีภาพคล่องเพยีงพอทีจ่ะช าระหนี้ระยะสัน้
ทีจ่ะถงึก าหนดภายใน 1 ปี หรอืหนี้สนิหมุนเวยีนทัง้หมดไดค้รบถ้วนโดยไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของ
บรษิทัฯ แสดงถงึมสีดัสว่นของหนี้ระยะสัน้ทีเ่หมาะสม   

ดงันัน้ เมื่อค านึงถงึมลูค่าและระยะเวลาของแหล่งการไดม้า และใชจ้่ายไปของกระแสเงนิทุนระยะสัน้
นัน้มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 

 
4.3  รายจา่ยลงทุน 

 ในรอบปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายจ่ายลงทุนแบ่งเป็น ธุรกิจในประเทศ และธุรกิจ
ต่างประเทศ รวม  984  ลา้นบาท 
 ส าหรบัธุรกจิในประเทศ เป็นการลงทุนเพิม่ในสว่นปรบัปรุงอาคาร ซือ้เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค ซึง่ตอ้งใชใ้นสว่นของการขยายก าลงัการผลติ หรอืปรบัปรุงสายการผลติ ของ
กลุ่มธุรกจิพลาสตกิ ยาง โลหะ  รวม 615 ลา้นบาท สิง่ทอ 50 ลา้นบาท และอื่นๆ 86 ลา้นบาท 
 ส าหรบัธุรกจิต่างประเทศ มกีารลงทุนซือ้อสงัหารมิทรพัย ์233 ลา้นบาท อาจจะปรบัปรุงเพื่อใหเ้ช่า
ต่อไป 
 นอกจากนี้ เป็นรายจ่ายเกีย่วกบัซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ ทีไ่ม่ใช่รายจ่ายลงทุน    

 
4.4  แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 4.4.1  โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 5,672.07  

ลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 16,150.93  ลา้นบาท สดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 0.35  
ต่อ 1 เท่า  ดงันัน้ แหล่งทีม่าของเงนิทุนจากส่วนของหนี้สนิยงัมสีดัส่วนทีน้่อยมากเมื่อเทยีบกบัส่วนของทุน 
ถา้หากเปรยีบเทยีบกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะมอีตัราส่วนอยู่ประมาณ 1 หรอื 1.5 ต่อ 1 เท่า 
ซึง่แสดงถงึสดัสว่นหนี้สนิของบรษิทัฯ ยงัอยู่ในระดบัต ่า  ดงันัน้ เจา้หนี้ของบรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งน้อยมากใน
เรื่องการจะไดร้บัช าระหนี้จากบรษิทัฯ ในอนาคต ถา้หากมกีารขยายธุรกจิต้องลงทุนเพิม่ บรษิทัฯ สามารถจดั
โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิัทฯ ดว้ยการกูย้มืเงนิเพิม่ไดอ้กี  โดยยงัถอืว่าโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิัทฯ อยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสมและไม่เสีย่งมาก 

4.4.2  หนี้สนิ 
หนี้สนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย แบ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 4,852.27 ล้านบาท และหนี้สนิไม่

หมุนเวยีน  819.79 ลา้นบาท รวมหนี้สนิ  5,672.07 ลา้นบาท  
หนี้สนิหมุนเวยีน แบ่งเป็น เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 269.85 ลา้นบาท เจา้หนี้ทรสัต์รซีที 23.32 

ลา้นบาท และเจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 1,726.17 ล้านบาท ซึง่จะมกีารช าระตามระยะเวลาทีก่ าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกบัการรบัช าระเงนิจากลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้อื่นจ านวน 1,574.41 ลา้นบาท ซึง่เป็นปกตธิุรกจิ
ของการด าเนินงาน ในส่วนของเงนิกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,158.97 ล้านบาท และ
หนี้สนิระยะสัน้หลายรายการทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี รวมอกี  212.87 ลา้นบาท รวมเป็น 2,371.84 ลา้น
บาทเมื่อรวมกบัเงนิกู้ยืมระยะสัน้ และเจ้าหนี้ทัง้หลาย ขา้งต้นอกี 2,019.34 ล้านบาท รวมหนี้สนิหมุนเวยีน
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ทัง้หมด 4,391.18 ลา้นบาท ซึง่มสีดัส่วนต่อหนี้สนิรวมเท่ากบั 77.42 %  แต่บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเรว็ต่อหนี้สนิหมุนเวยีนเท่ากบั 1.58 ต่อ 1 เท่า  แสดงถงึความสามารถของบรษิทัฯ ในการช าระหนี้สนิ
หมุนเวยีนไดค้รบถว้น โดยยงัมสีภาพคล่องเพยีงพอ  สว่นรายการเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ของบรษิทัร่วมรอการ
จ าหน่าย จ านวน 461.08 ลา้นบาทนัน้  เป็นการรอเวลาเมื่อโอนกรรมสทิธิเ์งนิลงทุนใน Jiangsu - Union 
Cogeneration Group Co.,Ltd. / Yixing - Union Biochemical Co., Ltd. / Huanan - Union 
Spring Cogeneration Co.,Ltd.ของบรษิทัย่อยทีป่ระเทศจนี กจ็ะตดัรายการเงนิลงทุนดงักล่าวกบัรายการ
นี้ ซึง่ไม่มปีระเดน็เกีย่วกบัหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช าระ  บรษิทัฯ ไม่มกีารกูเ้งนิระยะสัน้เพื่อใชผ้ดิประเภทในการลงทุน
ระยะยาว  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555  บริษัทฯ มเีงนิกู้ยมืระยะยาวซึ่งหกัสุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปีแลว้ จ านวน 475 ลา้นบาท จ านวนนี้เป็นของบรษิทัย่อยซึ่งกูจ้ากธนาคารภายในประเทศโดยมี
อตัราดอกเบี้ยองิกบั MLR มกี าหนดระยะเวลาการช าระคนืเป็นรายเดือน เริม่ตัง้แต่ ปี 2557 ถึงปี 2559  
บรษิทัฯ ไม่มหีลกัประกนัต่อภาระหนี้สนิดงักล่าว ทัง้นี้ภายใต้สญัญาเงนิกู ้บรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข
ทางการเงินบางประการที่ระบุไว้ เช่น การด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และข้อจ ากดัในการ
จ าหน่าย จ่าย โอน ทรพัยส์นิทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงานของบรษิทัย่อยเป็นตน้  

เมื่อพจิารณาถึงความสามารถในการช าระดอกเบี้ย และหนี้สนิที่จะครบช าระภายใน 1 ปี ของปี 
2555 รวมจ านวน 4,461.20 ลา้นบาท แต่บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดอยู่จ านวน 5,715.98 
ลา้นบาท ซึง่มมีากกว่าหนี้ขา้งตน้ 1.28 เท่า ดงันัน้จงึมคีวามมัน่ใจในการบรหิารสภาพคล่องเพื่อช าระส่วนของ
ดอกเบี้ย และเงนิกู ้ทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในอกี 1 ปี และต่อไปในแต่ละช่วงเวลาทีจ่ะครบก าหนดช าระได้
อย่างครบถว้น 

4.4.3   ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจี านวน 16,150.93 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 742.65 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2554 ซึง่มจี านวน 15,408.28 ลา้นบาท สาเหตุของ
การเปลีย่นแปลงเกดิจาก 

- สว่นทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงาน บรษิทัฯ มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 1,229.22  ลา้นบาท  และในระหว่าง
ปีมกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหจ้ดัสรรก าไรเป็นเงนิปนัผลจ่าย 450 ลา้นบาท ซึง่มี
ผลท าใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 1,229.22 ลา้นบาท และลดลง 450 ลา้นบาทตามล าดบั 

- ในส่วนที่ไม่ใช่เกดิจากผลการด าเนินงานจรงิ มกีารรบัรู้ก าไร (ขาดทุน) ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ลดลง  36.57 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย 

(1)  รบัรูก้ าไรจากสว่นเกนิทุนเน่ืองจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายใหเ้ท่ากบัราคา
ตลาด ซึง่ยงัไม่ใช่ก าไรทีเ่กดิขึน้จรงิ จ านวน 172.62 ลา้นบาท  

(2)  เกดิผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศของงบต่างประเทศ มผีลต่าง
อตัราแลกเปลี่ยน ท าใหส้่วนของผู้ถอืหุ้นลดลง 224.22 ลา้นบาท เนื่องจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ สิน้ปี 2555 
เปลีย่นแปลงมากเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

(3)  รายการปรับปรุงบวกกลบัเงินปนัผลจ่ายส าหรับหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อยตาม
มาตรฐานการบญัช ีท าใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่จ านวน 15.03  ลา้นบาท 

เมื่อรวมปจัจยัดงักล่าวขา้งต้น ท าใหส้่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 742.65 ลา้นบาท ดงันัน้ส่วนของผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ  ณ 31 ธนัวาคม 2555 จงึมจี านวนเงนิ 16,150.93 ลา้นบาท   

 
4.5  ปจัจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิในอนาคต 
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ตามทีธุ่รกจิหลกัในปจัจุบนัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ดงันัน้ รายไดห้ลกัคอืเงนิปนัผลจากบรษิทัทีไ่ป
ลงทุน  ซึ่งมีทัง้การลงทุนภายในประเทศและการลงทุนภายนอกประเทศ ปจัจยัและอิทธิพลหลกัที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน หรอืฐานะการเงนิในอนาคต คอื 

1.  ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งมีหลายปจัจยั ที่เป็นสาเหตุให้ผล
ประกอบการของบรษิทัทีไ่ปลงทุนเหล่านัน้ ประสบผลขาดทุน หรอืมกี าไรน้อยกว่าทีค่าดการณ์ เช่น 

1.1  ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เงนิบาทแขง็ค่าขึน้ ปรมิาณเงนิบาททีไ่ดร้บัจากการส่งออก
น้อยลง ในขณะทีร่าคาขายไม่สามารถปรบัขึน้ไดต้ามสดัสว่นทีล่ดลงนัน้ 

1.2  อตัราค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้แบบกา้วกระโดด ท าใหต้น้ทุนเพิม่ ก าไรจงึลดน้อยลง 
1.3  ราคาพลงังานในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้ อาจท าให้ต้นทุนถ่านหนิของโรงไฟฟ้าที่บรษิทัลงทุน มี

ตน้ทุนสงูขึน้ อาจท าใหก้ าไรลดน้อยลง 
1.4  การเปลี่ยนแปลงวธิคี านวณก าไร ของโรงไฟฟ้าที่บรษิัทลงทุนในประเทศไทย ตามมาตรฐาน

การบญัชใีหม่ ที่จะเริม่ใช้ในปี 2556 เรื่องธุรกจิสมัปทานบรกิาร และการตีความเรื่องสญัญาเช่า อาจท าให้
จ านวนเงนิก าไร ไม่เป็นไปตามแผนเดมิ ต้องเปลีย่นแปลงการค านวณใหม่ ถ้าหากวธิใีหม่ท าใหก้ าไรสุทธลิด
น้อยลง เงนิปนัผลกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

 2.  ทศิทางแนวโน้มของเศรษฐกจิต่างประเทศ เช่นในยุโรป และอเมรกิา ถ้ายงัไม่ฟ้ืนตวั หรอืฟ้ืนตวั
ชา้ อาจมผีลท าใหป้รมิาณการสง่ออกสนิคา้ไปขายยงัประเทศเหล่านัน้ลดลง ซึง่อาจจะมผีลต่อก าไรในอนาคต  

 

5.  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
5.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit fee) 

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2555 คอื นายณรงค ์ พนัตาวงษ์ เลขทะเบยีน 
3315  และ นายเติมพงษ์   โอปนพนัธุ์ เลขทะเบียน 4501  ซึ่งสงักดั บริษัท ส านักงานเอนิสท์ แอนด์ ยงั 
จ ากดั  
 ผูส้อบบญัชทีัง้ 2 คน ดงักล่าวขา้งต้น มคีวามเป็นอสิระ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ และ/หรอื ไม่มี
ส่วนได้เสยีกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย  ผู้บรหิาร  หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ หรือ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว อกีทัง้เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีมกีารเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชไีว้
อย่างน้อย 3 คน ซึง่สงักดัส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนั โดยรายชื่อทัง้หมดทีเ่สนอนัน้ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด และมีการแจ้งความเป็นอิสระตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้นให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาดว้ย 

ในรอบปี 2555  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่ ส านักงาน เอนิสท์ 
แอนด์ ยงั จ ากดั  ซึ่งเป็นส านักงานที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สงักดั รวมเป็นจ านวนเงิน 
8,158,000.-บาท  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มกีารจ่ายค่าสอบบญัชใีหก้บัผูส้อบบญัชโีดยตรง หรอืบุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี หรอืส านกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 

 
5.2  ค่าบรกิารอื่น  (Non-audit fee)   

 ในรอบปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มกีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee)  หรอืไม่มงีาน
บรกิารอื่นทีย่งัไม่แลว้เสรจ็ ทีจ่ะตอ้งจ่ายในปีถดัไป ใหก้บัผูส้อบบญัช ีหรอื ส านกังานสอบบญัช ีเอนิสท์ แอนด ์
ยงั จ ากดั หรอื บุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและส านกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
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12.  ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
            ขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทฯ ได้เปิดเผยอย่างละเอียดไว้ในงบ

การเงนิประจ าปี 2555 แลว้ ซึง่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในหนังสอืรายงานประจ าปี 2555 ถ้าหากผู้ถอืหุ้น

ต้องการเป็นแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ นางชนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท ์           

02-3115111 

 นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเงินปนัผลผ่านโครงการ e-dividend ของระบบศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 

            ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลตลอดปี 2555 บรษิัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งผ่านช่องทางสื่อ

อเิลคทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

 ขอ้มูลอื่นเกี่ยวกบัเรื่องประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการบญัชไีทยไปใช้มาตรฐาน  

การบญัชสีากล ในอนาคตถ้าหากมาตรฐานการบญัชหีวัขอ้การตีความของธุรกจิสมัปทานหรอืบรกิาร มผีล

บงัคบัใช ้อาจมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัที่บรษิทัฯ ไปลงทุน ชื่อ บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั ซึ่ง

เป็นธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าทีไ่ดร้บัสมัปทาน อาจต้องปรบัปรุงเปลีย่นแปลงการรบัรูร้ายไดต้ามมาตรฐานการ

บญัชใีหม่  ท าใหต้วัเลขก าไรทางบญัชใีนปีแรกๆ อาจลดลงกว่าระบบบญัชปีจัจุบนั ซึง่อาจส่งผลท าใหร้ายได้

เงนิปนัผลของบรษิทัฯ ทีจ่ะไดร้บัในสว่นนี้ลดลงตามไปดว้ย 

 ขอ้มูลอื่นๆ ที่มนีัยส าคญั ทีจ่ะเกดิขึน้ในภายหลงั  บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผ่านระบบของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป  

  
  



73                                                                                                                                                                                                                                                    

ส่วนท่ี  2 
   

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
       
 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองว่า 
 (1)  งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยแลว้ 
 (2)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ
ดงักล่าว 
 (3)  บรษิทัไดจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัติามระบบดงัก ล่าว 
และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่24 มกราคม  2556 ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิัทและ
บรษิทัย่อย 
            ในการนี้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัไดร้บัรองความถูกต้อง
แลว้  บรษิทัไดม้อบหมายให ้ นายฐิติวฒัน์   สืบแสง  เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย  หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายฐติวิฒัน์  สบืแสง ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิทัไดร้บัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
   ช่ือ           ต าแหน่ง                  ลายมือช่ือ 
 

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

 
 
        ช่ือ             ต าแหน่ง           ลายมือช่ือ 
 
ผูร้บัมอบอ านาจ  นายฐติวิฒัน์   สบืแสง                กรรมการ                        ......................................... 
 
 
 
 



เอกสารแนบ    1

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษทัและบริษทัย่อย
เปรียบเทียบ 3 ปี ( หน่วย : ลา้นบาท)  

งบการเงนิรวม
ส่วนงาน ต่างประเทศ ในประเทศ รวม

2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %

ธุรกจิสิง่ทอ 997.1     9.49    1,324.8  13.40   1,233.1  10.66   678.9     6.46    1,581.6  15.99   1,298.2  11.22   1,676.0   15.95   2,906.4   29.39   2,531.3   21.88   

ธุรกจิพลาสตกิ ยางและโลหะ 3,434.5  32.69   2,687.5  27.18   2,543.0  21.98   2,108.0  20.06   2,120.6  21.44   2,088.9  18.06   5,542.5   52.75   4,808.1   48.62   4,631.9   40.04   

ธุรกจิการคา้ -           -         -           -         -           -         2,369.4  22.55   2,073.4  20.97   4,920.8  42.53   2,369.4   22.55   2,073.4   20.97   4,920.8   42.53   

ธุรกจิพลงังาน 521.5     4.96    463.6     4.69    420.1     3.63    -           -         -           -         -           -         521.5     4.96    463.6     4.69    420.1     3.63    

ธุรกจิการลงทุนและอืน่ๆ 48.3      0.46    69.3      0.70    87.5      0.76    14.5      0.14    11.8      0.12    12.6      0.11    62.8       0.60    81.1       0.82    100.1     0.87    

รวม 5,001.4  47.60   4,545.2  45.96   4,283.7  37.03   5,170.8  49.21   5,787.4  58.52   8,320.5  71.92   10,172.2 96.81   10,332.6 104.48 12,604.2 108.95 

(หกั) รายการระหวา่งกนั (15.1)     (0.14)   (29.8)     (0.30)   (36.2)     (0.31)   (824.3)    (7.84)   (1,547.4) (15.65)  (2,426.9) (20.98)  (839.4)    (7.99)   (1,577.2)  (15.95)  (2,463.1)  (21.29)  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร-สุทธิ 4,986.3  47.46   4,515.4  45.66   4,247.5  36.71   4,346.5  41.37   4,240.0  42.87   5,893.6  50.94   9,332.8   88.82   8,755.4   88.53   10,141.1 87.66   

ดอกเบีย้รบั 91.7       0.87    29.6       0.30    22.0       0.19    

รายไดอ้ืน่ 1,082.9   10.31   1,104.3   11.17   1,406.0   12.15   

รายไดร้วม 10,507.4 100.00 9,889.3   100.00 11,569.1 100.00 

รายละเอยีดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 28  เรือ่ง  ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน



                                                        สดัส่วนการลงทุน เอกสารแนบ  1.1
  สดัส่วน  (%) สดัส่วน  (%) สดัส่วน  (%)

กลุ่มธรุกิจ             ช่ือบริษทั การถอืหุ้น การถอืหุ้นของ การถอืหุ้น
 ทางตรง บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ทางตรงและทางอ้อม

ธรุกิจส่ิงทอ Shanghai Saha-Union Thread Industry Co.,Ltd. 45.00  - 64.00
Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. 37.00  - 82.00
Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7  Co.,Ltd. 40.00  - 50.00
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 49.88 1.32 51.42
บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั 25.00  - 44.48
บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั 25.00  - 51.99
บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั  -  - 24.85
บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั  -  - 24.90
บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนี่ยนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จ ากดั  -  - 24.62
บรษิทั ยเูนี่ยนยนูเีวอรส์ จ ากดั 49.87  - 49.87

ธรุกิจพลาสติก ยางและโลหะ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนยีร ์จ ากดั (มหาชน) 48.96 11.89 52.71
บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 49.52 1.82 49.69
บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริุช ิจ ากดั 51.00  - 51.00
บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั 98.00  - 98.00
บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั 50.69  - 50.69
บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นจิบินั จ ากดั 40.27  - 40.27
บรษิทั ยเูนี่ยนนฟิโก ้จ ากดั 30.00  - 39.91

ธรุกิจการค้า บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 97.73  - 97.73
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน ซสิเตม็ส ์จ ากดั  -  - 97.73

ธรุกิจพลงังาน Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. 56.93  - 75.96
Jiangsu-Union Cogeneration Group Co., Ltd. 40.00  - 50.00
Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. 25.00  - 50.00
Huanan-Union Spring  Cogeneration Co.,Ltd. 25.00  - 50.00
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 40.00  - 50.00
Pingbian Xian Yunnan Energy Union Power Co.,Ltd.  -  - 25.00
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. 45.19  - 50.00
บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั 10.00  - 10.00

ธรุกิจการลงทนุและอ่ืนๆ Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 23.85  - 29.65
Yixing-Union Biochemical Co.,Ltd. 15.00  - 50.00
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 25.00  - 35.00
Jiashan-Union Development Co., Ltd. 39.00  - 49.00
Saha-Union International Ltd. 99.98  - 99.98
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 100.00  - 100.00
Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd.  -  - 99.98
Shanghai Dasity Co.,Ltd.  -  - 100.00
Saha-Union International Taipei Ltd. 10.00  - 42.30
บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน) 93.07  - 99.66
บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 99.54  - 99.54
บรษิทั วนีสัชสู ์จ ากดั 76.00  - 96.86
บรษิทั ยเูนี่ยนการพมิพ ์จ ากดั 94.74  - 94.74
บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จ ากดั 99.79  - 99.79
บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลย ีจ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 99.26  - 99.40
บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั เทก็ซป์อรต์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 85.20  - 85.20
บรษิทั ยเูนี่ยนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 99.99  - 99.99
บรษิทั ยเูนี่ยนชสู ์จ ากดั 61.70 1.39 97.85
บรษิทั ยเูนี่ยนการกอ่สรา้ง จ ากดั 2.37  - 99.68
บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จ ากดั 25.67  - 52.99
บรษิทั ยนูอิโกร จ ากดั 30.00  - 44.94
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 24.90  - 35.99
บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 24.90  - 29.46
บรษิทั ผลติภณัฑว์นีสั จ ากดั  -  - 24.86
บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั  -  - 26.42
บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จ ากดั  -  - 32.70
บรษิทั ยเูนี่ยนดสิทรบิวิเทอร ์จ ากดั  -  - 24.73
บรษิทั ยเูนี่ยนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั  -  - 24.86
บรษิทั ยเูนี่ยนแอสเซทแมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  -  - 24.90
บรษิทั ยเูนี่ยนทรพัยส์นิ จ ากดั  -  - 27.43
บรษิทั ยเูนี่ยนสมคดิ จ ากดั  -  - 29.36
บรษิทั ยเูนี่ยนชดิลม จ ากดั  -  - 29.36
บรษิทั ยเูนี่ยนจามจุร ีจ ากดั  -  - 29.36
บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ารบ์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั 18.95  - 18.95
บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 10.71 54.87 10.71
บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรพ์ลาส จ ากดั  -  - 7.93
บรษิทั วนีสับทัทึน่ จ ากดั  - 54.00 7.66



1

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป เอกสารแนบ  1.2

ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกช ำระแลว้ มลูค่ำหุน้เรยีกช ำระ กำรลงทุน
(บำท) (บำท) (บำท) ทำงตรง %

ธรุกิจสิง่ทอ
Shanghai Saha-Union Thread Industry Co.,Ltd. RMB 23,500,000 RMB 23,500,000 45.000 Pudong New Area, Shanghai City, China
Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. US$ 4,000,000 US$ 4,000,000 37.000 Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, 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
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสำหกรรมสิง่ทอ จ ำกดั (มหำชน) 600,000,000       600,000,000       10.00 49.882 เลขที ่205  หมู่ที ่4 ถ.สุขมุวทิ กม.39.5 ต.บำงปใูหม่ อ.เมอืง จ.สมุทรปรำกำร 10280 (66-2) 323-1085-91 (66-2) 710-8808

สำขำ 1  เลขที ่205  หมูท่ี ่4  ถ.สุขมุวทิ  กม.39.5   ต.บำงปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปรำกำร  จ.สมทุรปรำกำร 10280
บรษิทั ยเูนี่ยนกำรเ์มน้ท์ จ ำกดั 50,000,000         50,000,000         100.00 99.987 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขที ่205  หมูท่ี ่4  ถ.สขุมุวทิ  กม.39.5   ต.บำงปใูหม่ อ.เมอืงสมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร 10280 (66-2) 323-9285-6 (66-2) 323-9181
บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ำกดั 5,000,000          5,000,000          10.00 25.001 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ  เลขที ่205  หมูท่ี ่4  ถ.สุขมุวทิ  กม.39.5   ต.บำงปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปรำกำร  จ.สมทุรปรำกำร 10280
บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิ่งมลิล ์จ ำกดั 200,000,000       200,000,000       100.00 25.000 เลขที ่142 ซอยลำดพรำ้ว 80 (จนัทมิำ) ถ.ลำดพรำ้ว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-4247
บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จ ำกดั 7,500,000          7,500,000          100.00 49.865 เลขที ่52/16-17  ซอยเจรญิกรงุ 41  ถนนเจรญิกรงุ  แขวงสีพ่ระยำ  เขตบำงรกั  กรงุเทพฯ (66-2) 266-2976-80 (66-2) 237-6468
ธรุกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ำกดั (มหำชน) 75,000,000         75,000,000         10.00 48.958 เลขที ่ง.1  หมู่ 13  ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0105-8 (66-2) 517-9056,

สำขำเขำสมงิ    เลขที ่70/2  หมู่ 1  ต.แสนตุง้  อ.เขำสมงิ  จ.ตรำด  23150 (66-2) 517-9052-5, 517-0345
สำขำบำงปะกง  เลขที ่99  หมู ่5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม.38  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ 24180 517-8217-21 (66-2) 517-1016

บรษิทั ยเูนี่ยนพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) 250,000,000       250,000,000       10.00 49.521 เลขที ่11/1 หมูท่ี ่14 นคิมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0109-14 (66-2) 517-0529
บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ำกดั 300,000,000       300,000,000       100.00 51.000 เลขที ่11/3 หมู่ที ่14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-8893-5 (66-2) 517-1863

สำขำ   เลขที ่99 หมู่ 5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม. 38  ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ 24180
บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ำกดั 40,000,000         40,000,000         100.00 98.000 เลขที ่11/2 หมูท่ี ่14 นคิมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-8996-8 (66-2) 517-8167
บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 20,000,000         20,000,000         100.00 99.997 เลขที ่11/1 หมูท่ี ่14 นคิมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สำขำ 1  เลขที ่70/1 หมู ่1 ต ำบลแสนตุง้  อ ำเภอเขำสมงิ  จงัหวดัตรำด (66-39) 696421
บรษิทั วสิำหกจิยำงไทย จ ำกดั 32,000,000         32,000,000         100.00 50.693 เลขที ่11/1 หมูท่ี ่14 นคิมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สำขำ 1  เลขที ่12 หมูท่ี ่2 ต ำบลทบัไทร อ ำเภอโป่งน ้ำรอ้น จงัหวดัจนัทบุรี (66-39) 447300
สำขำ 2  เลขที ่70/2 หมูท่ี ่1 ต ำบลแสนตุง้ อ ำเภอแสนตุง้  จงัหวดัตรำด (66-39) 696423

บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ำกดั 15,000,000         15,000,000         100.00 40.273 เลขที ่ง.12  หมูท่ี ่13 นคิมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 (66-2) 517-0100-3 (66-2) 517-0104
บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ำกดั 100,000,000       100,000,000       100.00 30.002 เลขที ่99/11 หมู่ที ่5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ 24180 (66-38) 842-130-5 (66-38) 842-129
ธรุกิจการค้า
บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ำกดั 100,000,000       100,000,000       100.00 97.732 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9,311-6881-2 (66-2) 311-6889

สำขำ  เลขที ่142/1-2 ซอยลำดพรำ้ว 80 (จนัทมิำ) ถ.ลำดพรำ้ว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0505 (66-2) 530-2940 ,
530-1955,530-2388

ธรุกิจพลงังาน
Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd. US$ 10,640,000 US$ 10,640,000 56.928 Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
Jiangsu - Union Cogeneration Group 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 65,000,000 RMB 65,000,000 30.769 Sheng Li Street, Huanan County, Heilongjiang Province, China
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration 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
บรษิทั รำชบุรเีพำเวอร ์จ ำกดั 7,325,000,000     7,325,000,000     100.00 10.000 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-3882

สำขำ 1  เลขที ่245 หมู่ที ่6 ต.บำ้นไร ่ อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี (66-32) 719300 # 1000 (66-32) 719300 # 1090

โทรสำรประเภทกจิกำร  /  ชือ่บรษิทั ทีอ่ยู่ส ำนักงำน โทรศพัท์
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นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป เอกสารแนบ  1.2

ทุนจดทะเบยีน ทุนเรยีกช ำระแลว้ มลูค่ำหุน้เรยีกช ำระ กำรลงทุน
(บำท) (บำท) (บำท) ทำงตรง %

โทรสำรประเภทกจิกำร  /  ชือ่บรษิทั ทีอ่ยู่ส ำนักงำน โทรศพัท์

ธรุกิจการลงทุนและอืน่ๆ
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. US$ 27,930,000 US$ 27,930,000 23.845 Taixing Economic Development Area, Jiangsu Province, China
Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd. US$ 24,600,000 US$ 24,600,000 15.000 Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu Province, China
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. RMB 56,915,779 RMB 56,915,779 25.000 Luoyang Road, Taicang City, Jiangsu Province, China
Jiashan-Union Development Co., Ltd. US$ 41,000,000 US$ 41,000,000 39.000 Hengshan Road, Huimin Avenue, Jiashan City, Zhejiang Province, China
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 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
Saha-Union International (Taipei) Ltd. TWD$ 5,000,000 TWD$ 5,000,000 10.000 15th Floor, Bangkok Bank Building, No.121 Sung Chiang Road, Taipei 10429, Taiwan (88-62) 2506-7264-5 (88-62) 2506-9712
บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลย ี(2008) จ ำกดั (มหำชน) 120,000,000       120,000,000       4.00 93.072 เลขที ่1828  ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขที ่99 หมู่ที ่5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109
สำขำ 2  เลขที ่336 หมู่ที ่10  ถ.สุขมุวทิ  ต.บำงพระ  อ.ศรรีำชำ  จ.ชลบุร ี20110 (66-38) 341-370-8 (66-38) 341-380-2

บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิ้ง จ ำกดั 1,200,000,000     1,200,000,000     100.00 99.540 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั วนีัสชสู ์จ ำกดั 72,000,000         72,000,000         100.00 76.000 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขที ่99 หมู่ที ่5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชงิเทรำ 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109
บรษิทั ยเูนี่ยนกำรพมิพ ์จ ำกดั 30,000,000         30,000,000         10.00 94.735 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี้ จ ำกดั 160,000,000       160,000,000       10.00 99.794 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลย ีจ ำกดั 100,000,000       100,000,000       10.00 100.000 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขที ่336 หมู่ที ่10  ถ.สุขมุวทิ  ต.บำงพระ  อ.ศรรีำชำ  จ.ชลบุร ี20110
บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 3,200,000          3,200,000          10.00 99.258 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่ำ) จ ำกดั 15,400,000         15,400,000         100.00 99.997 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั เทก็ซ์ปอรต์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 12,500,000         12,500,000         100.00 85.200 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั 1,000,000          250,000             2.50 99.998 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนชสู ์จ ำกดั 24,000,000         24,000,000         24.00 61.697 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขที ่99/5  หมูท่ี ่5  ก.ม.38  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ  24180
บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จ ำกดั 120,000,000       120,000,000       100.00 25.667 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยนูิอโกร จ ำกดั 65,000,000         65,000,000         100.00 30.000 เลขที ่142 ซอยลำดพรำ้ว 80 (จนัทมิำ) ถ.ลำดพรำ้ว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสำหกรรมดำ้ย จ ำกดั 200,000,000       200,000,000       10.00 24.898 เลขที ่142 ซอยลำดพรำ้ว 80 (จนัทมิำ) ถ.ลำดพรำ้ว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 539-6153
บรษิทั โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกดั 150,000,000       150,000,000       100.00 24.900 เลขที ่142 ซอยลำดพรำ้ว 80 (จนัทมิำ) ถ.ลำดพรำ้ว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ำรบ์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 4,000,000          4,000,000          100.00 18.950 เลขที ่29  อำคำรวำนิสสำ ชัน้ 20 ซอยชดิลม แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 (66-2) 251-5288 (66-2) 254-6383
บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 85,000,000         85,000,000         100.00 10.714 เลขที ่142 ซอยลำดพรำ้ว 80 (จนัทมิำ) ถ.ลำดพรำ้ว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 10310 (66-2) 530-7040-54 (66-2) 539-6124
บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จ ำกดั 50,000,000         50,000,000         100.00 20.000 เลขที ่142  อำคำรธนำคำรกสกิรไทย ชัน้ 4 ถ.สลีม แขวงสรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรงุเทพฯ 10500 (66-2) 237-6330-4 (66-2) 237-6340
บรษิทั ยเูนี่ยนชสู ์จ ำกดั 24,000,000         24,000,000         24.00 61.697 เลขที ่1828 ถ.สุขมุวทิ แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขที ่99/5  หมูท่ี ่5  ก.ม.38  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชงิเทรำ  24180
บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ำรบ์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั 4,000,000          4,000,000          100.00 18.950 เลขที ่29  อำคำรวำนิสสำ ชัน้ 20 ซอยชดิลม แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 (66-2) 251-5288 (66-2) 254-6383
บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จ ำกดั 50,000,000         50,000,000         100.00 20.000 เลขที ่142  อำคำรธนำคำรกสกิรไทย ชัน้ 4 ถ.สลีม แขวงสรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรงุเทพฯ 10500 (66-2) 237-6330-4 (66-2) 237-6340
กลุ่มอืน่(หยดุด าเนินงาน)
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
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รายงานผูส้อบบญัชี  ปี 2555 2554 2553

ประจ าปี 2555
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เช่นกนั
งบก าไรขาดทนุรวม งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบ              งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ดว้ย
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ดว้ย
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ
ของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
ความเห็น
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ประจ าปี 2554
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง
และครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิเหลา่นี้ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมไ่ดต้รวจสอบงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 
ของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ ซึง่มยีอดสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จ านวน 6,943 ลา้นบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จ านวน 1,065 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาทตามล าดบั 
(2553: สนิทรพัยร์วมจ านวน 4,273 ลา้นบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 904 ลา้นบาท และ 94 ลา้นบาทตามล าดบั) งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยเหลา่นี้ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ 
ซึง่ขา้พเจา้ไดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยเหลา่นัน้แลว้ การเสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนทีเ่กีย่วกบับรษิทัยอ่ยดงักลา่วในงบการเงนิรวม จงึถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่นัน้ นอกจากนี้งบการเงนิรวมของปี 2554 
มยีอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจ านวนหนึ่งตามวธิสี่วนไดเ้สยีจ านวนประมาณ 5,375 ลา้นบาท (2553: 5,701 ลา้นบาท) และมสี่วนแบ่งขาดทุนส าหรบัปี 2554 จ านวน 6 ลา้นบาท (2553: ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 321 ลา้นบาท) 
ซึง่ค านวณจากงบการเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ ดงันัน้การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ในส่วนทีเ่กีย่วกบับรษิทัรว่มเหลา่นี้    ในงบการเงนิรวมส าหรบัปีจงึถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่นัน้ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่ก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่ม ัน่อยา่งมเีหตุผลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่
การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจ านวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใชแ้ละประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคญั 
ซึง่ผูบ้รหิารเป็นผูจ้ดัท าขึน้ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ าเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่วประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ทีก่ลา่วถงึในวรรคก่อนใหข้อ้สรปุทีเ่ป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั
ของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยและเฉพาะของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

โดยมไิดเ้ป็นการแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขต่องบการเงนิขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 และขอ้ 5 ในระหวา่งปีปจัจุบนั บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุ
และมาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชเีพือ่จดัท าและน าเสนองบการเงนินี้ ทัง้นี้ บรษิทัฯไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั เพือ่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนื่องจากการน ามาตรฐานการบญัชใีหมด่งักลา่วมาถอืปฏบิตัิ

งบการเงนิรวมของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบนี้   
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เอกสารแนบ2

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชที่านอืน่ในส านกังานเดยีวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี  ทีร่บัรองทัว่ไปและถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัยอ่ยในต่างประเทศและบรษิทัรว่มจ านวนหนึ่ง
และไดแ้สดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขต่องบการเงนิดงักลา่วตามรายงานลงวนัที ่  24 กุมภาพนัธ ์2554 

ประจ าปี 2553
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบก าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงนิเหลา่นี้ 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมไ่ดต้รวจสอบงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศจ านวนหนึ่ง 
ซึง่มยีอดสนิทรพัย ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 4,273 ลา้นบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553  จ านวน 904 ลา้นบาท
และ 94 ลา้นบาทตามล าดบั (2552: สนิทรพัยร์วมจ านวน 4,557 ลา้นบาท รายไดร้วมและก าไรสุทธสิ าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 จ านวน 1,060 ลา้นบาท และ 168 ลา้นบาทตามล าดบั)  งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยเหลา่นี้ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ 
ซึง่ขา้พเจา้ไดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยเหลา่นัน้แลว้ การเสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนทีเ่กีย่วกบับรษิทัยอ่ยดงักลา่วในงบการเงนิรวม จงึถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่นัน้ 
นอกจากนี้งบการเงนิรวม ซึง่มยีอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มจ านวนหนึ่งตามวธิสี่วนไดเ้สยีจ านวนประมาณ 5,701 ลา้นบาท (2552: 6,207 ลา้นบาท) และมสี่วนแบ่งก าไรส าหรบัปี 2553 จ านวน 321 ลา้นบาท (2552: ส่วนแบ่งก าไร 577 ลา้นบาท) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ 
ดงันัน้การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ในส่วนทีเ่กีย่วกบับรษิทัรว่มเหลา่นี้ ในงบการเงนิรวมส าหรบัปีจงึถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่นัน้ดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปซึง่ก าหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่ม ัน่อยา่งมเีหตุผลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่
การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจ านวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใชแ้ละประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ป็นสาระส าคญั 
ซึง่ผูบ้รหิารเป็นผูจ้ดัท าขึน้ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ าเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่วประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ทีก่ลา่วถงึในวรรคก่อนใหข้อ้สรปุทีเ่ป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ ขา้พเจา้เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของแต่ละปี
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เอกสารแนบ  3

 (หน่วย : ลา้นบาท)

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี        2555 2554 2553

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

รวม เฉพาะบรษิทั รวม เฉพาะบรษิทั รวม เฉพาะบรษิทั

งบแสดงฐานะการเงิน
สนิทรพัย์

   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25       0.11 307         2.34 -      0.00 250         2.05 -      0.00 319         2.52
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 9,035   38.86 1,359      10.37 8,126   36.92 983         8.07 5,614   29.47 673         5.31
   เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรอการจ าหน่าย 2,505   10.78 1,325      10.12 -      0.00 -         0.00 -      0.00 -         0.00
   เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม 4,816   20.72 7,499      57.25 7,447   33.84 8,591      70.52 7,711   40.48 9,436      74.46
   เงนิลงทุนในบรษิทัอืน่ 1,927   8.29 1,805      13.78 1,728   7.85 1,592      13.07 1,563   8.20 1,457      11.50
   อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 1,093   4.70 697         5.32 1,033   4.69 651         5.34 974      5.11 676         5.33
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,649   15.70 72          0.55 3,375   15.34 81          0.66 2,907   15.26 83          0.65
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 198      0.85 35          0.27 298      1.35 35          0.29 282      1.48 28          0.22
รวมสนิทรพัย์ 23,248  100.00 13,099     100.00 22,007  100.00 12,183     100.00 19,051  100.00 12,672     100.00

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้

   เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37       0.16 747         5.70 41       0.19 497         4.08 78       0.41 807         6.37
   หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 4,815   20.71 95          0.73 2,454   11.15 150         1.23 2,196   11.53 320         2.53
   เงนิกูย้มืระยะยาว 475      2.04 -         0.00 2,291   10.41 -         0.00 494      2.59 289         2.28
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 345      1.48 18          0.14 318      1.44 18          0.15 338      1.77 15          0.12
รวมหนี้สนิ 5,672   24.40 860         6.57 5,104   23.19 665         5.46 3,106   16.30 1,431      11.29
   สว่นของผูถ้อืหุน้

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้ 3,000   12.90 3,000      22.90 3,000   13.63 3,000      24.62 3,000   15.75 3,000      23.67
   สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 2,599   11.18 2,599      19.84 2,599   11.81 2,599      21.33 2,599   13.64 2,599      20.51
   ก าไรสะสม 10,572  45.47 6,121      46.73 9,777   44.43 5,554      45.59 9,561   50.19 5,319      41.97
   องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (20)      (0.09)  519         3.96 32       0.15   365         3.00 (702)     (3.68)  323         2.55
   สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 1,425   6.13 -         0.00 1,495   6.79 -         0.00 1,487   7.81 -         0.00
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 17,576  75.60 12,239     93.43 16,903  76.81 11,518     94.54 15,945  83.70 11,241     88.71
รวมหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 23,248  100.00 13,099     100.00 22,007  100.00 12,183     100.00 19,051  100.00 12,672     100.00

มลูคา่หุน้ตามบญัชี 55.69   40.80      53.13   38.39      49.86   37.47      



เอกสารแนบ  4
 (หน่วย : ลา้นบาท)

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี 2555 2554 2553

งบการเงนิรวม % งบการเงนิ % งบการเงนิรวม % งบการเงนิ % งบการเงนิรวม % งบการเงนิ %
เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ

งบก าไรขาดทุน
รายได้
   รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 9,333       89.20 1,075       48.29 8,755       89.14 1,824       62.87 10,141      88.25 3,022       70.16
          ขายสง่ออก 4,987       47.66 470          21.11 4,515       45.97 457          15.75 4,247       36.96 503          11.68
          ขายในประเทศ 4,346       41.54 605          27.18 4,240       43.17 1,367       47.12 5,894       51.29 2,519       58.49
   เงนิปนัผลรบั 242          2.31 791          35.53 301          3.06 800          27.58 353          3.07 973          22.59
   รายไดอ้ืน่ 888          8.49 360          16.17 766          7.80 277          9.55 997          8.68 312          7.24
รวมรายได้ 10,463      100.00 2,226       100.00 9,822       100.00 2,901       100.00 11,491      100.00 4,307       100.00
คา่ใชจ่้าย
   ตน้ทุนขายและบรกิาร 8,381       80.10 1,062       47.71 7,958       81.02 1,803       62.15 8,651       75.29 2,795       64.89
   คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 1,101       10.52 138          6.20 1,048       10.67 316          10.89 912          7.94 103          2.39
   ดอกเบีย้จ่าย 71            0.68 6             0.27 16            0.16 11            0.38 56            0.49 48            1.11
รวมคา่ใชจ่้าย 9,553       91.30 1,206       54.18 9,022       91.86 2,130       73.42 9,619       83.71 2,946       68.40
ก าไรก่อนผลต่างอตัราแลกเปลีย่นและคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 910          8.70    1,020       45.82 800          8.14    771          26.58 1,872       16.29 1,361       31.60
บวก(หกั) : ก าไร(ขาดทุน)จากผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 44            0.42    7             0.31    67            0.68    9             0.31    77            0.67    (25)           (0.58)   
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 954          9.12    1,027       46.14 867          8.83    780          26.89 1,949       16.96 1,336       31.02
หกั : คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (160)         (1.53)   (11)           (0.49)   (216)         (2.20)   (20)           (0.69)   (315)         (2.74)   (28)           (0.65)   
ก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 794          7.59    1,016       45.64 651          6.63    760          26.20 1,634       14.22 1,308       30.37
บวก(หกั) : สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 501          4.79 -           0.00 190          1.93 -           0.00 531          4.62 -           0.00
ก าไรก่อนสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 1,295       12.38   1,016       45.64 841          8.56    760          26.20 2,165       18.84 1,308       30.37
บวก(หกั) : ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย (66)           (0.63)   -           -      (103)         (1.05)   -           -      (352)         (3.06)   -           -      
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 1,229       11.75   1,016       45.64 738          7.51    760          26.20 1,813       15.78 1,308       30.37
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 4.24         3.39         2.55         2.53         6.25         4.36         
เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 1.50         1.50         1.75         
อตัราเงนิปนัผลต่อก าไรสทุธ ิ (%) 44.28% 59.18% 40.14%



เอกสารแนบ   5
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ลา้นบาท)

2555 2554 2553

งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน : 
ก าไรก่อนภาษี 1,455.2        1,027.0        1,057.5        780.0          2,479.2        1,336.0        
รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน :- 
      ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 705.3          103.3          633.1          121.1          568.9          100.5          
      ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 6.8              (0.2)             (3.3)             (0.2)             12.0            (0.2)             
      การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั (โอนกลบั) (137.3)         -                 107.7          -                 16.1            -                 
      ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 16.4            -                 36.6            0.1              59.9            12.9            
      ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (9.9)             (1.3)             (15.9)           (3.4)             (597.1)         (1.7)             
      ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 0.2              0.2              -                 -                 -                 -                 
      ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (0.1)             (0.1)             -                 0.1              -                 -                 
      โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (1.5)             -                 (64.3)           -                 (227.3)         (152.7)         
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -                 -                 3.5              -                 2.1              1.0              
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน (โอนกลบั) 0.9              (108.3)         -                 68.6            0.6              (106.7)         
      ขาดทุน(ก าไร)ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าของเงนิลงทุนเพือ่คา้ (213.4)         -                 152.3          -                 3.1              -                 
      สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (501.0)         -                 (190.4)         -                 (531.2)         -                 
      ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนและคนืทุนของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 39.3            (1.0)             (181.9)         (28.2)           (57.1)           40.3            
      ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (14.6)           (0.3)             9.5              (1.0)             (0.8)             (0.1)             
      เงนิปนัผลรบัจากการลงทุน (242.3)         (790.8)         (301.3)         (800.1)         (352.6)         (973.2)         
      ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรอการจ าหน่าย (111.5)         (111.5)         -                 -                 -                 -                 
      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12.2            0.8              21.5            2.3              40.9            (1.0)             
      ดอกเบีย้รบั (91.7)           (31.8)           (29.6)           (29.4)           (22.3)           (28.6)           
      ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 71.0            6.3              15.9            10.9            56.1            47.8            

984.0          92.3            1,250.9        120.8          1,450.5        274.3          
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
     ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (122.5)         65.3            414.9          152.7          (45.3)           36.9            
     สนิคา้คงเหลอื 375.1          16.0            (492.7)         8.3              (74.1)           (23.5)           
     สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (8.2)             (0.3)             (4.0)             (0.3)             (0.1)             -                 
     สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 36.6            (1.0)             (65.1)           3.0              (14.6)           -                 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
     เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 201.8          (25.8)           34.4            (87.6)           208.4          16.0            
     หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 0.6              0.6              (184.9)         (10.9)           295.1          -                 
     หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (12.6)           (0.9)             (23.9)           0.8              (196.9)         (4.7)             
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,454.8        146.2          929.6          186.8          1,623.0        299.0          
     จ่ายดอกเบีย้ (70.0)           (5.0)             (16.8)           (11.6)           (58.9)           (49.5)           
     จ่ายภาษเีงนิได้ (170.7)         (13.1)           (272.1)         (17.4)           (365.0)         (56.6)           
     รบัคนืภาษเีงนิได้ 76.5            -                 82.6            14.6            70.9            41.1            
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 1,290.6        128.1          723.3          172.4          1,270.0        234.0          



เอกสารแนบ   6
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ลา้นบาท)

2555 2554 2553

งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากจากกจิกรรมลงทุน :
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้) (24.5)           (57.1)           -                 68.9            -                 183.0           
เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ (339.1)          -                 (689.7)          -                 (770.3)          -                 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุน (330.5)          (274.4)          (159.7)          (211.9)          (197.6)          (149.3)          
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 15.0            2.9              40.2            3.9              443.0           3.3              
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนและการคนืทุนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 972.4           91.9            1,744.9        923.0           1,178.2        626.5           
เงนิสดรบัจากการปิดกจิการของบรษิทัย่อย -                 -                 -                 -                 15.1            8.4              
เงนิสดจ่ายคนืเจา้หนี้ค่าหุน้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                 -                 -                 -                 -                 (173.3)          
เงนิสดรบัจากลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                 -                 -                 -                 84.0            84.0            
เงนิปนัผลรบัจากการลงทุน 857.5           790.8           507.8           800.1           711.5           973.2           
ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรอการจ าหน่าย 111.5           111.5           -                 -                 -                 -                 
เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ของบรษิทัร่วมรอการจ าหน่าย 461.1           -                 -                 -                 -                 -                 
ดอกเบี้ยรบั 91.0            31.6            29.7            30.2            27.9            34.1            
ซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (2.2)             (121.4)          (108.2)          (74.4)           (19.4)           (19.4)           
ซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (982.0)          (18.9)           (860.6)          (16.7)           (588.4)          (23.0)           
      เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 830.2           556.9           504.4           1,523.1        884.0           1,547.5        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (179.7)          -                 292.0           -                 1.0              (56.7)           
เจา้หนี้ทรสัต์รซีทีเพิม่ขึน้ (ลดลง) (29.2)           (29.1)           10.0            10.0            4.2              4.2              
เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) (3.4)             249.8           (36.8)           (309.7)          (178.6)          (211.1)          
เงนิสดรบั(จ่าย)คนืทุนผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบรษิทัย่อย (8.0)             -                 77.9            -                 (0.9)             -                 
จ่ายเงนิปนัผล (548.8)          (450.0)          (701.5)          (525.0)          (624.4)          (450.0)          
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 418.0           -                 2,283.5        -                 -                 -                 
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (226.7)          -                 (374.7)          (370.7)          (1,015.2)       (1,010.7)       
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ (78.6)           -                 (68.0)           -                 (61.0)           -                 
        เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (656.4)          (229.3)          1,482.4        (1,195.4)       (1,874.9)       (1,724.3)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) (116.9)          -                 70.3            -                 (64.4)           -                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ สุทธิ 1,347.5        455.7           2,780.4        500.1           214.7           57.2            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 4,368.5        741.1           1,588.1        241.0           1,373.4        183.8           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 5,716.0        1,196.8        4,368.5        741.1           1,588.1        241.0           
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด :
      รายการอุปกรณ์ทีย่งัไมไ่ดจ่้ายช าระ 107.1           -                 52.5            -                 83.8            -                 



เอกสารแนบ 7

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
2555 2554 2553

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(LIQUIDITY RATIO)
    1.อตัราส่วนสภาพคล่อง            1.87            3.26            2.47 (เท่า)
    2.อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็            1.58            2.61            1.93 (เท่า)
    3.อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด            0.35            0.30            0.54 (เท่า)
    4.อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้            7.26            6.53            6.58 (เท่า)
    5.ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่            50              55              55   (วนั)
    6.อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื          15.88          18.02          20.71 (เท่า)
    7.ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่            23              20              17   (วนั)
    8.อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้            9.31            9.35          10.94 (เท่า)
    9.ระยะเวลาช าระหนี้            39              39              33   (วนั)
    10.Cash Cycle            34              36              39   (วนั)

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO)
    1.อตัราก าไรขัน้ตน้           10.20            9.11          14.70 (%)
    2.อตัราก าไรจากการด าเนินงาน          14.57          10.91          21.98 (%)
    3.อตัราก าไรอื่น          11.18          11.47          12.33 (%)
    4.อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร          84.29          67.03          49.94 (%)
    5.อตัราก าไรสุทธิ          11.70            7.46          15.67 (%)
    6.อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้            7.79            4.94          12.98 (%)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO)
    1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์            5.43            3.60            9.55 (%)
    2.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร          42.09          32.87          66.21 (%)
    3.อตัราการหมุนของสนิทรพัย์            0.46            0.48            0.61 (เท่า)

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
(FINANCIAL POLICY RATIO)
    1.อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้            0.35            0.33            0.21 (เท่า)
    2.อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้          20.78          55.45          27.54 (เท่า)
    3.อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั            0.48            1.92            0.39 (เท่า)
    4.อตัราการจ่ายเงนิปนัผล          44.28          59.18          40.14 (%)
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เอกสารแนบ    8
ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

1.  นายพนัส  สิมะเสถียร
อาย ุ     80  ปี

ต าแหน่งในบริษทั

- ประธานกรรมการบรษิทั
คณุวฒิุทางการศึกษา             
-  Ph.D. วชิาการบญัช ี, University of Illinois, U.S.A.

-  M.S. วชิาการบญัช ี, University of Illinois, U.S.A.
-  B.A.(Cum Laude) บรหิารธุรกจิ, Claremont Men's College , California, U.S.A.
-  ประกาศนียบตัรวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                            ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร   ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ              -  Director Certification Program (DCP)  รุน่ 2/2000
                                                            -  Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand
                                                            -  Developing CG Policy Statement
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 - พฤษภาคม 2544-มกราคม 2554                 ประธานกรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 
 - มกราคม 2550 -มกราคม 2554                   รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 - เมษายน 2550 -มกราคม 2554                   รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 - ธนัวาคม 2551-มกราคม 2554                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)
 - ธนัวาคม 2552-มกราคม 2554                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
 - มกราคม 2554 -ปจัจุบนั                            ประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 
2. นายสมภพ  อมาตยกลุ
อาย ุ          72  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-   รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมนิผลกจิการในประเทศ
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
-   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คณุวฒิุทางการศึกษา
-  ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
-  ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การจดัการ)  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
-  ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
-  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ชัน้ปีที ่3
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.003 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 75/2008
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เอกสารแนบ    8
ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2554                           กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2554                           กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2543-มกราคม 2554                           กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)                               
 -พ.ศ.2543-มกราคม 2554                           ประธานกรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)                               
 -มกราคม 2549-ปจัจุบนั                              ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)                               
 -ธนัวาคม2550-ปจัจุบนั                               รองประธานกรรมการฯ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ/ อสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)                               

3.  นางสาวศรีวารินทร ์ จิระพรรคคณา
อาย ุ      65  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-  รองประธานกรรมการสายการเงนิและการลงทุน 
คณุวฒิุทางการศึกษา
-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
-  ปรญิญาตร ีการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

-  Management Information System จดัโดย International Labour Organization
- Dynamic Management for International Executives Program, International Management Development Department 
  of Syracuse University, U.S.A.  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.052   %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร      ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                - Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 18/2004

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั                                                                                                                                      
 -พ.ศ.2542-2550                                       กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-เมษายน 2555                           ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-พฤษภาคม 2555                        ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2548-เมษายน 2555                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั 
 -พ.ศ.2548-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
 -พ.ศ.2550-2553                                       รองประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2554                                               ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2554-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั  
 -พ.ศ.2554-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั  
 -เมษายน 2555-ปจัจุบนั                               กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั  
 -มถุินายน2555-ธนัวาคม2555                       กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)  
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ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

 -  ปจัจุบนั                                                ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูนี่ยน 

4.  นายชติุนธร  ดารกานนท์
อาย ุ      53  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-  รองประธานกรรมการสายกจิการในประเทศจนี
-  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คณุวฒิุทางการศึกษา
-  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอุตสาหการ,  Standford University, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                 1.14  %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร      -พีช่ายนายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท์
                                                                    -พีช่ายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                    -พีช่ายนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
                                                                    -พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ               -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 17/2004

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2535-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั
 -พ.ศ.2535-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2536-2550                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2536-2550                                       กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จ ากดั 
 -พ.ศ.2544-มนีาคม2552                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั
 -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -มกราคม2554-ปจัจุบนั                               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -  ปจัจุบนั                                                กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูนี่ยน 

5. นางอารยา  อรณุานนท์ชยั
อาย ุ       69  ปี

ต าแหน่งในบริษทั
-  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
-  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน



4

เอกสารแนบ    8
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คณุวฒิุทางการศึกษา
- Advanced English Workshop New York University, N.Y.,U.S.A
- Advanced Certificate American Institute of Banking
- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุน่ 377)
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ 11 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.75 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ            -  Certificate of Attendance Chairman (CAC) 2000 รุน่ 4/2001
                                                                               -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่  32/2005

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ2527-พ.ศ.2553                                  กรรมการ บรษิทั เชยีงใหมไ่นทบ์าซาร ์จ ากดั
 -พ.ศ.2529-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั น ้าตาลราชบุร ีจ ากดั
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    กรรมการตรวจสอบ/อสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -มกราคม2549-ปจัจุบนั                               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -ปจัจุบนั                                                  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทพิมาศ จ ากดั 
 -ปจัจุบนั                                                  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ราชบุรเีอทานอล จ ากดั 

6.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง
อาย ุ        63  ปี
ต าแหน่งในบริษทั

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา   
  -  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.65   %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                - Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2526-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2537-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสับทัทึน่ จ ากดั 
 -พ.ศ.2539-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทึน่ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
 -พ.ศ.2541-ปจัจุบนั                                    กรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-มนีาคม2554                              กรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)
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7.  นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์
อายุ         74  ปี
ต าแหน่งในบริษทั

-   กรรมการอสิระ / ทีป่รกึษา
คณุวฒิุทางการศึกษา

-  ปรญิญาโท Master of  Science in Electrical Engineering , University of  Texas,Austin,Texas, U.S.A.
-  ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ  (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 )  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่  5/2003
                                                     -  Finance for Non-Finance Directer (FND)  รุน่ 19/2005

                                                     -  Director Certification Program (DCP)  รุน่  72/2006

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

                                                    -  Audit Committee Program (ACP)  รุน่  25/2009

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์
  -พ.ศ.2541-ปจัจุบนั                 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                            บรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) 
  -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
                                            บรษิทั เทพธานีกรฑีา จ ากดั (มหาชน) 
 -ตุลาคม2543-ปจัจุบนั               กรรมการอสิระ / ทีป่รกึษา บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
  -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                            บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
  -พ.ศ.2549-ปจัจุบนั                 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัฯ นอกตลาดหลกัทรพัย์
 -พ.ศ.2543-มนีาคม2552            กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั 
  -พ.ศ.2549-ปจัจุบนั                 ประธานกรรมการ บรษิทั แมกเนคอมพ ์พรซีชิ ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)
  -ปจัจุบนั                               ประธานกรรมการ บรษิทั พรซีพิารท์ จ ากดั
  -ปจัจุบนั                               ประธานกรรมการ บรษิทั อมตะวอเตอร ์จ ากดั 
  -ปจัจุบนั                               ประธานกรรมการ บรษิทั อมตะเวยีตนาม จ ากดั (จดทะเบยีนในประเทศเวยีตนาม)
  -ปจัจุบนั                                กรรมการ บรษิทั อมตะฮ่องกง จ ากดั (จดทะเบยีนในฮ่องกง)
  -ปจัจุบนั                                กรรมการ บรษิทั ซานมเิกล เบยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั
  -ปจัจุบนั                                กรรมการ บรษิทั ซานมเิกล มารเ์กต็ติง้  (ประเทศไทย) จ ากดั
  -ปจัจุบนั                                กรรมการ บรษิทั ไทยซานมเิกล จ ากดั
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8. นายยรรยง  ตัง้จิตต์กลุ
อาย ุ        60  ปี

ต าแหน่งในบริษทั
-  กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- พฒันาบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ ทางบรหิารธุรกจิ (เกยีรตนิิยมด)ี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
- Management Development Program, Indiana University, U.S.A.
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.14    %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 79/2009

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2523-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นิยมบรกิาร จ ากดั 
 -มนีาคม 2552-มกราคม 2554                      กรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
 -กนัยายน2552-ปจัจุบนั                              กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 

 9. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วีชยักลุ 
อาย ุ         56  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
- กรรมการผอู านวยการ
คณุวฒิุทางการศึกษา

- ปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอร ์ ,University of  Illinois , U.S.A
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                              0.004 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ               -  Director Certification Program (DCP)  รุน่ 9/2001
                                                          -   Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
                                                           -  Finance For Non-Finance Director (FND)  รุน่ 1/2003
                                                          -   Audit Committee Program (ACP)  รุน่ 10/2005
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2532-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จ ากดั
 -พ.ศ.2536-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จ ากดั
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-พ.ศ.2550                                 กรรมการบรหิารและกรรมการผูช้่วยผูอ้ านวยการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2547-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 
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 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2554-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2554-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั 
 -พ.ศ.2554-ปจัจุบนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั 
 -พ.ศ.2555-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการบรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -เมษายน2555-ปจัจุบนั                               ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั 
 -เมษายน2555-ปจัจุบนั                               ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จ ากดั 
 -เมษายน2555-ปจัจุบนั                               ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -เมษายน2555-ปจัจุบนั                               กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จ ากดั 
 -พฤษภาคม2555-ปจัจุบนั                           ประธานกรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
 -ปจัจุบนั                                                 ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่บรษิทัสหยเูนี่ยน 

 10. นายฐิติวฒัน์  สืบแสง
อาย ุ        59  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา    
- วทิยาศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติ (สาขาเคม)ี  Marquette University, U.S.A
- วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สาขาอนินทรยีเ์คม)ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
- วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาเคม)ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                              ไมม่ี

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

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2545-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -พ.ศ.2546-2550                                       กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป  Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 
 -พ.ศ.2547-2552                                       กรรมการบรษิทัผลติไฟฟ้า 7 บรษิทั ในประเทศจนี  
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลีโปรดกัส ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั 
 -พ.ศ.2551-ธนัวาคม 2554                           กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -มนีาคม 2551-เมษายน 2555                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั  
 -มนีาคม 2551-ปจัจุบนั                               ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั  
 -มนีาคม 2551-ปจัจุบนั                                กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)  
 -เมษายน 2551-ธนัวาคม 2554                     กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

 -เมษายน 2551-เมษายน 2555                     ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จ ากดั  
 -เมษายน 2551-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
 -มถุินายน 2551-ปจัจุบนั                             กรรมการ บรษิทั เทนคาเต-้ยเูนี่ยนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จ ากดั  
 -สงิหาคม 2551-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน) 
 -มนีาคม 2552-ปจัจุบนั                               กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Power Co.,Ltd. 
 -มกราคม 2553-ธนัวาคม2554                      กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2555-ปจัจุบนั                              ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2555-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2555-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จ ากดั  
 -เมษายน 2555-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จ ากดั  
 
11.  นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์
อาย ุ        51  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา 
 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคม ี, Georgia Institute of  Technology, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.62 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร      -น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท์
                                                                   -พีช่ายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                   -พีช่ายนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
                                                                   -พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Certification Program (DCP)  รุน่ 5/2001
                                                   -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2534-มนีาคม 2552                            กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -พ.ศ.2536-กุมภาพนัธ2์552                         กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2542-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2553                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2553                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2543-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั เชยีงใหมไ่นทบ์าซาร ์จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่จ ากดั
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เอกสารแนบ    8
ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

 -พ.ศ.2545-กุมภาพนัธ2์552                         กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั
 -พ.ศ.2546-มนีาคม 2552                            กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนโกเทคโมลดส ์จ ากดั
 - พ.ศ.2548-ปจัจุบนั                                   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั
 -มนีาคม2551-เมษายน 2555                       กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั
 -มนีาคม2552-ปจัจุบนั                                กรรมการบรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -มนีาคม2552-ปจัจุบนั                                กรรมการบรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั
 -  ปจัจุบนั                                                กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั และกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่สหยเูนี่ยน 

12.  นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรพัย์
อาย ุ         50  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  University of  California , Sanfrancisco (Doctor of  Pharmacy)
 -  University of  California , Davis (B.S.IN Chemistry)
 -  The Katharine Branson School (High ScHool) 
 -   Mater Dei Institute 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                0.05 %
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร      - น้องสาวนายชุตนิธร  ดารกานนท์
                                                                   - น้องสาวนายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท ์ 
                                                                   - พีส่าวนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
                                                                   - พีส่าวนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Certification Program (DCP)  รุน่ 92/2011

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2538-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2539-ปจัจุบนั                                    ผูจ้ดัการ บรษิทั ยนูิอโกร จ ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการ  INTERNATION INVESTMENT PROJECTS, 
                                                              SAHA-UNION INVESTMENT (CHINA) CO.,LTD.
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด์ จ ากดั
 -ธนัวาคม 2553-ปจัจุบนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -มนีาคม 2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั
 -เมษายน2544-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั
 -เมษายน2544-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จ ากดั
 -เมษายน2544-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั
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เอกสารแนบ    8
ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

 -กุมภาพนัธ ์2555-ปจัจุบนั                           กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนทรพัยส์นิ จ ากดั
 
13.  นายบวรรตัน์  ดารกานนท์
อาย ุ        49  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
- กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
-  ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าและบรหิาร , Massachusetts Institute of  Technology, U.S.A
-  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าและบรหิาร , Massachusetts Institute of  Technology, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                              ไมม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร    - น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท์
                                                                  - น้องชายนายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท์
                                                                  - น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                  - พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ             -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 18/2004

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)  
 -พ.ศ.2539-พ.ศ.2552                                 กรรมการ และผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จ ากดั  
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ากดั
 -พ.ศ.2554-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน)
 -เมษายน2544-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จ ากดั 
 -ปจัจุบนั                                                  กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่ สหยเูนี่ยน 
 
14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
อาย ุ         47  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา   
  -  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส ์, Harvey  Mudd  College, California, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                 0.54  %
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เอกสารแนบ    8
ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร       - น้องชายนายชุตนิธร  ดารกานนท์
                                                                    - น้องชายนายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท์
                                                                    - น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                    - น้องชายนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ            -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003
                                                                          -  Director Certification Program (DCP)  รุน่  69/2006
                                                           -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2006 
                                                           -  Role of Compensation Committee รุน่ 15/2012 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2531-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั  
 -พ.ศ.2533-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2533-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จ ากดั 
 -พ.ศ.2535-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลย ีจ ากดั 
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ากดั
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ากดั
 -พ.ศ.2543-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน ซสิเตม็ส ์จ ากดั
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008)  จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั  
 -พ.ศ.2550-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกั คอรป์เรชัน่ จ ากดั  
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จ ากดั  
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จ ากดั  
 -เมษายน2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ากดั  
 -เมษายน2554-ปจัจุบนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนการก่อสรา้ง จ ากดั  
 -มกราคม2555-ปจัจุบนั                               กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริชุ ิจ ากดั  
 -ปจัจุบนั                                                  กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุม่ สหยเูนี่ยน 

15.  นายนันทิยะ  ดารกานนท์
อาย ุ         44  ปี
ต าแหน่งในบริษทั
-  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 -  ปรญิญาตร ี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               ไมม่ี
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เอกสารแนบ    8
ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทั สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร     -ลกูผูน้้องของนายชุตนิธร  ดารกานนท ์,นายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท ์,
                                                                    นางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย,์ นายบวรรตัน์  ดารกานนท,์
                                                                    นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2536-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2536-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสหกรรมดา้ย จ ากดั 
 -พ.ศ.2536-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2537-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั วนีสัเทคโนโลยี ่จ ากดั 
 -พ.ศ.2539-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2539-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทึน่คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
 -พ.ศ.2540-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั สตาร ์อ.ีด.ีย ู จ ากดั
 -พ.ศ.2541-ปจัจุบนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2548-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั วนีสัแก๊สเทคโนโลย ีจ ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั 168 เพาเวอร ์จ ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั สตารเ์อน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปจัจุบนั                                    กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทั ว ี2 โลจสิตกิส ์จ ากดั 



 

   รายชื่อกรรมการ / รายชื่อบรษิทั บริษทัร่วม  

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

1 นายพนสั สมิะเสถยีร  
2 นายสมภพ  อมาตยกุล             
3 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา I X V V X I   I X  X I X X X V I I I X
4 นายชุตนิธร ดารกานนท์ V/O V V/O V/O O I V V V/O V O O V I I I V
5 นางอารยา อรุณานนทช์ยั   
6 นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง     
7 นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์         
8 นายยรรยง ตัง้จติตก์ุล             
9 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล I I I I I O I I X I X I I I I I I I I I I
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง X X I I
11 นายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท์ I I I I I I   O I I O I I I O
12 I I I I I   I O I I I I O I I I I
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I O I I I I I I I I I I I I
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I I I I I O I I  I I I I I I
15 นายนนัทยิะ ดารกานนท์          

  X    ประธานกรรมการ
   I     กรรมการ
   O   กรรมการผู้จดัการ
   V   รองประธานกรรมการ
 
 

เอกสารแนบ   10

นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์



เอกสารแนบ  10
รายช่ือ บริษทัร่วม

 1.   บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ำกดั
2.   บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์จ ำกดั
3.   บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสำหกรรมดำ้ย จ ำกดั
4.   บรษิทั โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกดั
5.  บรษิทั ยเูนี่ยนแอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั
6.   บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จ ำกดั
7.   บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จ ำกดั
8.  บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นจิบินั จ ำกดั 
9.  บรษิทั ยเูนี่ยนนฟิโก ้จ ำกดั
10.  บรษิทั ยเูนี่ยนซปิ จ ำกดั
11.  บรษิทั ยเูนี่ยนยนูเิวอรส์ จ ำกดั
12.  บรษิทั ยนูอิโกร จ ำกดั
13.  บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิำรธุรกจิ จ ำกดั
14.  บรษิทั วนีสัเธรด็ จ ำกดั
15.  บรษิทั ผลติภณัฑว์นีสั จ ำกดั
16.  บรษิทั ยเูนี่ยนดสิทรบิวิเทอร ์จ ำกดั
17.  บรษิทั ยเูนี่ยนทรพัยส์นิ จ ำกดั
18.  บรษิทั ยเูนี่ยนสมคดิ จ ำกดั
19.  บรษิทั ยเูนี่ยนชดิลม จ ำกดั
20.  บรษิทั ยเูนี่ยนจำมจุร ีจ ำกดั
21.  บรษิทั ยเูนี่ยนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั

 
  
 
 
 
 



เอกสารแนบ  11

 

   รายช่ือกรรมการ / รายช่ือบริษทั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     

1 นายด าหริ ดารกานนท์ X I I I

2 นายพนสั สมิะเสถยีร X   ประธานกรรมการ
3 นายสมภพ อมาตยกุล V   รองประธานกรรมการ
4 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา I I I I O   กรรมการผู้จดัการ
5 นายชุตนิธร ดารกานนท์  X/O V/O I I I I  I    กรรมการ
6 นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  
7 นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง I I
8 นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์
9 นายยรรยง ตัง้จติตก์ุล
10 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล  I I I I I
11 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I
12 นายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท์ I I    
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I   
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I   
15 นายนนัทยิะ ดารกานนท์ I I I   
16 I I I I I
17 นางศรินินัท์ ศนัสนาคม I      
18 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I     
19 นายสเุมธ ดารกานนท์ X X X   
20 นางสาวนุกุลธร ดารกานนท์ I I I   
21 นายนิตพินัธ์ ดารกานนท์ I I I   
22 นายพชิติ  สถริแพทย์ I I
23 นางสาวสมุติรา คหูส์วุรรณ  I I   
24 นายสวสัดิ ์ อุดมสจัจพนัธ์ I I
25 นายสมยศ ถุงสวุรรณ O I
26 นายไล ชอง ยวิ  I  
27 นางสาวมณฑา สสีงัข์ I  
28 นายเช อบิราฮมิ เช ไอดสิ I  
29 นายธนวฒัน์ ชยาภริตั I
30 นางสาวลดาวรรณ เอง็เลศิชะพศั I
31 นายจรีวฒัน์ พยาฆระสมติ I
32 นายมาลวุชิญ์ บุณยสมติ O
33 นายณฐัพงษ์ สขุะวสิษิฐ์ I
34 นางจงรกัษ์ ดารกานนท์ I I I I
35 นายโยฮนัเนส ฟรานซคิสั ซอมเมอร์ I
36 นายมารค์ อาร ์อ ีกอดเดอรฟ์อยด์ I
37 นายครสิเตยีน ซอยริง้ค์ I
38 นางสาวมารศรี สกุลธรีะ I  
39 นายเบอรน์ารด์ ซโีอ I

 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์



รายช่ือ บริษทัท่ีเก่ียวข้อง
 

1.   บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทึน่คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั
2.   บรษิทั ยเูนี่ยนโอเวอรซ์โีฮลดิง้ จ ำกดั
3.   บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ำรบ์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั
4.   บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ำกดั
5.   บรษิทั วนีสับทัทึน่ จ ำกดั
6.   บรษิทั ยเูนี่ยนเทก็ซอ์สีต ์จ ำกดั
7.   บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรพ์ลำส จ ำกดั
8.   บรษิทั ยเูนี่ยนเรสซเิดนซ ์จ ำกดั
9.   บรษิทั ยเูนี่ยนรำชด ำร ิจ ำกดั
10.  บรษิทั ยเูนี่ยนรำชประสงค ์จ ำกดั
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1
รายการระหวา่งกนัของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  กบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2555 เอกสารแนบ  12

ขอ้มลูระหวา่งกนั

ชือ่กลุม่บุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ลา้นบาท)

1 บรษิทั  สหยเูนี่ยนโฮลดิง้  จ ากดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 261.59            เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

มากกวา่ 90% 2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 1.72               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

3 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 9.36               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

4 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 5.43               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

2 บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 53.74             จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั

3 บรษิทั  วนีสัเธรด็  จ ากดั บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 61.63             เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 รายไดค้า่เชา่ 0.05               ราคาตามสญัญา

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 6.54               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

4 บรษิทั  ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์ จ ากดั บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 6.22               เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 8.75               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

3 คา่เชา่รบั-จ่าย 0.15               ราคาตามสญัญา

5 บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 29.70             จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั

6 บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 33.86             จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั

7 บรษิทั  ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ  จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 320.40            เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 7.49               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 98.05             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

8 บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 33.70             จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั 2 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 1.20               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

3 คา่เชา่รบั-จ่าย 14.40             ราคาตามสญัญา

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน    
ซึง่เป็นปกตธุิรกจิ

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน    
ซึง่เป็นปกตธุิรกจิ

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนิ
น ามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิารเงนิ
ภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ   รวมทัง้
เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ    
เพือ่อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้



2
รายการระหวา่งกนัของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  กบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2555 เอกสารแนบ  12

ขอ้มลูระหวา่งกนั

ชือ่กลุม่บุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ลา้นบาท)

9 บรษิทั  วนีสับทัทึน่  จ ากดั บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถอืหุน้ 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 1.06               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

มากกวา่ 10%

10 บรษิทั  ยเูนี่ยนซปิ  จ ากดั บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 15.83             เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.33               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

3 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.16               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

4 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 5.00               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

5 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.02               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

11 บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 32.33             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั 2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.04               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.08               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

4 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 19.47             จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

5 รายไดค้า่บรกิาร 0.01               ราคาตามสญัญา

6 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.41               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

12 บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จ ากดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 9.12               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ทีม่บุีคคลเกีย่วโยงกนั

13 บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ ากดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 9.90               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

2 คา่เชา่รบั-จ่าย 1.49               ราคาตามสญัญา

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 5.01               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

เพื่อพฒันาทีด่นิทีว่่างเปล่าของบรษิทั
ฯ ใหเ้กดิประโยชน์เพิม่ขึน้โดยใหเ้ช่า
ทีเ่พื่อการปลกูยาง

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ เพือ่
อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้ และ
บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนิ
น ามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิารเงนิ
ภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ

บรษิทัในกลุม่มสีภาพคลอ่งสว่นเกนิ
น ามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิาร
เงนิภายในกลุม่ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน
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ขอ้มลูระหวา่งกนั

ชือ่กลุม่บุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ลา้นบาท)

14 บรษิทั  ยเูนี่ยนไพโอเนยีร ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 13.27             เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 14.67             จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

3 คา่เชา่รบั-จ่าย 3.31               ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 1.50               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

15 บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จ ากดั กรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง 1 คา่เชา่รบั-จ่าย 0.01               ราคาตามสญัญา

ถอืหุน้มากกวา่ 10% 2 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 2.49               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

16 บรษิทั  ยเูนี่ยนชสู ์ จ ากดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 25.04             เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.07               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

3 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.47               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

17 บรษิทั  วนีสัชสู ์ จ ากดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 6.00               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

2 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.13               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

3 รายได-้คา่ใชจ่้ายอืน่ 0.28               ราคาตามสญัญา

4 คา่เชา่รบั-จ่าย 0.42               ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.04               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

6 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.06               เป็นยอดคงคา้งระหวา่งกนั ณ  31 ธนัวาคม 2555

18 บรษิทั  ยนูอิโกร  จ ากดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปนัผลรบั-จ่าย 0.48               จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

มากกวา่ 10%

ยอดรวมมลูคา่รายการระหวา่งกนัในปี 2555       1,122.48      

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนิ
น ามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิารเงนิ
ภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนิ
น ามาฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิารเงนิ
ภายในกลุ่มใหม้ปีระสทิธภิาพ

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน

รวมปรมิาณการจดัซื้อวตัถุดบิ เพื่อ
อ านาจการต่อรองราคาทีด่ขี ึน้ และ
เป็นปกตขิองการลงทุนควรมี
ผลตอบแทน
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เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้

1.

2.

3.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

          คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน  นายสมภพ  อมาตยกุล
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ม ีนางอารยา  อรุณานนทช์ยั และ นางสาวภคนิี พฤฒธิ ารง  ร่วม
เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฏบตัรและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย                                            ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารประชมุ 4 
ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชมุทุกครัง้ โดยประชมุร่วมกบัฝา่ยจดัการ ผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เพื่อสอบทานรายงานทางการเงนิ พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และความเพยีงพอในการเปิดเผยขอ้มลู ความเพยีงพอของการควบคุมภายใน และความเหมาะสมของ
การบรหิารความเสีย่ง ตดิตามและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข ไดร้ายงานผลการสอบทานใหก้บั
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมกีจิกรรมการสอบทานสรุปไดด้งันี้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี
2554ของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบันโยบายทางการบญัชทีีบ่รษิทัถอืปฏบิตั ิความถูกตอ้ง
ของงบการเงนิ บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบ
ต่องบการเงนิอยา่งมสีาระส าคญัและไดส้ะทอ้นอยู่ในงบการเงนิแลว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า การจกัท างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและตาม
หลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าวตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ไดม้กีาร
ด าเนินการอยา่งสมเหตุสมผลโดยค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั และมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัช ีและตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย
สอบทานการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและจดัท า
ระบบการบรหิารความเสีย่ง มกีารก าหนดความเสีย่ง ระดบัความเสีย่ง และมกีาร
บรหิารความเสีย่ง



4.

5.

6.

7.

        ( นายสมภพ   อมาตยกุล )
     

       บรษิทั สหยเูนี่ยน  จ ากดั (มหาชน) 

สอบทานใหบ้รษิทัถอืปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้การปฏบิตัติามระเบยีบและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง

การประเมนิตนเองเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทาง
ปฏบิตัทิีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมพจิารณาคุณสมบตัแิละค่าตอบแทนทีผู่ส้อบบญัชเีสนอ
 และเหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

วนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2555       

สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบกบัแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

ทบทวนผลการตรวจสอบภายใน และใหค้ าแนะน าแก่ฝา่ยบรหิารในการปรบัปรุงแกไ้ข
 รวมถงึใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายใน

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


