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                                                       ส่วนที ่1 
                                 บริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

 1.  ข้อมูลทัว่ไป   
 บริษทั สหยเูน่ียน จ ำกดั (มหำชน)   ประกอบธุรกิจ  เป็นบริษทัลงทุน และกำรคำ้ ให้ค  ำแนะน ำ และ
บริกำรดำ้นกำรจดักำรและบริหำรกำรเงิน และจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในกลุ่มบำงส่วน   โดยมีท่ีตั้งส ำนกังำน
ใหญ่  เลขท่ี 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง  กรุงเทพมหำนคร  เลขทะเบียนบริษทัมหำชน 

0107537000971 (เลขทะเบียนเดิม  344 ) โทรศพัท์   02-311-5111     โทรสำร  02- 311-6867     หรือ   Web Site 
www.sahaunion.co.th 
 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 300 ลำ้นหุน้  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  รวมเป็นทุน
จดทะเบียนท่ีจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ทั้งหมดของบริษทัจ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท 

 นิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แลว้ทั้งหมดของนิติ
บุคคลนั้น มีช่ือ สถำนท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  ประเภทธุรกิจ โทรศพัท์ โทรสำร จ ำนวน และชนิดของหุ้นท่ีจ ำหน่ำย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  ปรำกฏตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก หมำยเลขเอกสำรแนบ  1.2   
 บุคคลอำ้งอิงอ่ืนๆ มีดงัน้ี 

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

http://www.sahaunion.co.th/
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  2.    ปัจจัยความเส่ียง 
       บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงท าหนา้ท่ีประเมินความเส่ียง รวมทั้งก าหนดนโยบาย

ใหบ้ริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มมีการบริหารความเส่ียง และสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการของแต่ละบริษทั 
และใหบ้ริษทัฯ ทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มี
การเปล่ียนแปลง จึงตอ้งมีการทบทวนปัจจยัความเส่ียง ประเมินความรุนแรงของโอกาสเกิด ผลกระทบ และ
ทบทวนมาตรการการจดัการ เพ่ือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้หรือขจดัความเส่ียงออกไป ใน
การพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงไดดู้จากทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยแบ่งลกัษณะความเส่ียงออกใน
เชิงดา้นธุรกิจ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการเงิน และความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
บริษทัอย่างมีนัยส าคญั อน่ึง มาตรการและนโยบายการบริหารความเส่ียงไดถู้กถ่ายทอดสู่ผูบ้ริหาร และระดับ
ปฏิบติัการของทั้งบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจหลกั เพ่ือใหท้ราบวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกนั  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

         เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนัยส าคญั เร่ืองหลกัๆ
ประกอบดว้ย 

2.1 ความเส่ียงด้านธุรกจิ   คือ ความเส่ียงเร่ือง ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินลงทุนทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ รายไดจ้ากเงินลงทุน คือ ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล จึงอาจเกิดความเส่ียงดา้นผลตอบแทน
จากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงจะมีผลกระทบท าให้ก าไรอาจจะลดลง บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิด
และผลกระทบในกรณีน้ี มีระดบัปานกลาง เน่ืองจากการลงทุนมีความหลากหลาย ส าหรับมาตรการการจดัการ
ความเส่ียงน้ี คือการติดตามตวัเลขผลการด าเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุนอย่างใกลชิ้ด และประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตของกิจการท่ีลงทุนเพื่อหาแนวทางแกไ้ขล่วงหนา้   เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2554 คือ การ

ลงทุนในธุรกิจพลงังานแห่งหน่ึงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่ือ Yunnan Energy Qujing-Union 
Power co., Ltd.          ในระยะหลงัมีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเน่ืองมาโดยตลอดและไม่สามารถแกไ้ข
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนไดค้ณะกรรมการของบริษทัดงักล่าว จึงมีมติให้หยดุการด าเนินงานเพ่ือลดความเสียหายจากการ
ลงทุน ขณะน้ีอยูใ่นช่วงด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี ความเส่ียงทางธุรกิจเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจเกิดใน
อนาคตอีกหน่ึงสาเหตุ ซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีไทยไปสู่มาตรฐานการบญัชีสากล เก่ียวกบั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 4 (IFRIC 4) เร่ืองการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่  และการตีความฯ ฉบบัท่ี 12  (IFRIC 12) เร่ืองขอ้ตกลงสัมปทานบริการ ถา้หากผลสรุปการ
ตีความธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาเช่าทรัพยสิ์น หรือเป็นสัญญาสัมปทานบริการ จะมีผลท าให้ผล
ประกอบการของบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั ท่ีบริษทัฯ ลงทุน อาจไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากบริษทัดงักล่าวอาจ
ตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการบนัทึกบญัชี ท าให้ก าไรสุทธิในปีตน้ๆ อาจลดนอ้ยลง ทั้งน้ี เป็นเหตุให้บริษทัฯ อาจ
ไดรั้บเงินปันผลนอ้ยลงไปดว้ยในช่วงเวลาดงักล่าว 
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2.2  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  ท่ีมีนยัส าคญั  คือ 

 2.2.1   ความเส่ียงดา้นความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธุรกิจท่ีไปลงทุน 

 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการลงทุน ดังนั้นถา้หากองค์กรท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนเกิดมีการบริหารงาน

ผิดพลาดก็อาจเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ได ้บริษทัฯ ประเมินวา่ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัฯ มีการกระจายการลงทุนในหลายธุรกิจ บริษทัฯ มีมาตรการรองรับโดยก าหนดให้
มีการประเมินความเส่ียงขององคก์รท่ีไปลงทุน ให้มีระบบการควบคุมภายในของตนเอง มีนโยบายให้ความรู้ใน
เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และในส่วนของบริษทัฯ ตอ้งมีระบบการตรวจสอบติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและ
ระบบงานควบคุมภายในท่ีก าหนดไวข้องแต่ละธุรกิจท่ีไปลงทุน 

 

    2.2.2 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงค าสัง่ผลิตจากลูกคา้รายใหญ่นอ้ยราย 
บริษทัย่อยของบริษทัฯ บางแห่งเป็นธุรกิจร่วมทุน ซ่ึงผูร่้วมทุนชาวต่างประเทศเป็นผูด้  าเนินการดา้น

การตลาดในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นสดัส่วนเกือบทั้งหมดของสินคา้ท่ีผลิตได ้ผลกระทบจากการพ่ึงพิงค าสั่งผลิตจาก
ลูกคา้รายใหญ่นอ้ยรายน้ี อยูใ่นระดบัสูง ถา้หากลูกคา้เปล่ียนแปลงหรือลดจ านวนสั่งซ้ือ หรือยา้ยฐานการผลิตไป
ประเทศอ่ืน แต่โอกาสเกิดมีน้อยเน่ืองจากผูร่้วมทุนมีเงินลงทุนสัดส่วนประมาณก่ึงหน่ึง ซ่ึงย่อมตอ้งประสาน
ประโยชน์เพื่อให้มีผลตอบแทนจากการลงทุน บริษทัฯ มีมาตรการรองรับโดยรักษาความสัมพนัธ์ให้ดีกบัผูร่้วม
ทุน และผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ 

  
2.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ    ท่ีมีนยัส าคญัคือ 

 2.3.1 ความเส่ียง เร่ืองการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัในกลุ่ม  
 บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิดและผลกระทบอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากในรอบปีท่ีผ่านมาอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินบาทเทียบกบัดอลล่าร์สหรัฐ มีความผนัผวนมาก จึงมีผลกระทบกบัจ านวนเงินตราต่างประเทศ
ท่ีบริษทัในกลุ่มไดรั้บจากการช าระค่าสินคา้ท่ีส่งออกและขายเปล่ียนเป็นเงินสกลุบาท ในช่วงท่ีเงินบาทแข็งค่า ท า
ให้ปริมาณเงินบาทท่ีไดรั้บลดนอ้ยลงทั้งน้ีปริมาณการส่งออกของบริษทัในกลุ่มมีสัดส่วนมากพอสมควร ความ
เส่ียงดา้นน้ีจึงเป็นปัจจยัท่ีค่อนขา้งส าคญับริษทัฯ มีมาตรการรองรับโดยมอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการติดตาม
สถานการณ์ และจดัการเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนโดยตอ้งรายงานและปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการของแต่ละ
บริษทัในกลุ่มนั้นๆ เพ่ือตดัสินใจให้ทนัต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้แต่ละบริษทัดงักล่าวรายงานผลกระทบจากอตัรา
แลกเปล่ียน ปริมาณลูกหน้ี เจา้หน้ี ท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศใหบ้ริษทัใหญ่ทราบดว้ย โดยปกติบริษทัฯ ในกลุ่มมี

นโยบายบริหารปัจจยัความเส่ียงดา้นน้ีโดยใชว้ิธี Natural Hedge และพิจารณาซ้ือ Forward Contract กบั
ธนาคารตามแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสม แต่ไม่ให้ด าเนินการเพ่ือการเก็งก าไรดา้นอตัราแลกเปล่ียน แต่ให้ท า
เพ่ือป้องกันความเส่ียงเท่านั้น นอกจากน้ี จะมีการเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบันการเงินมาให้ความรู้กับ
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัในกลุ่มเป็นคร้ังคราว เพ่ือเสริมทกัษะ และเนน้ความส าคญัให้มีความ
ระมดัระวงัในการบริหารเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
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    2.3.2 ความเส่ียงเร่ือง การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการลงทุน ซ่ึงมีการลงทุนในธุรกิจหลายดา้น เม่ือเวลาผา่นไป สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม อุปสงค ์อุปทาน ราคาวตัถุดิบ ราคาพลงังานฯ มีการปรับเปล่ียน ยอ่มอาจจะมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจบางประเภทท่ีบริษทัฯ ลงทุนอยู่ ถา้หากผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนเกิดได้รับ
ผลกระทบในทางลบ ก็อาจท าให้สัดส่วนของมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นๆ ลดลง  ถา้ลดต ่ากว่า
จ านวนเงินลงทุนของบริษทัฯ บริษทัฯ ก็จ าเป็นตอ้งบันทึกผลจากการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้น ทั้ งน้ีบริษทัฯ 
ประเมินวา่โอกาสเกิดและผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยบริษทัฯ มีมาตรการใหมี้ระบบการประเมินธุรกิจท่ี
ไปลงทุนทุกไตรมาส อน่ึง บริษทัฯ ไดป้ระเมินความเส่ียงเร่ืองน้ี และบนัทึกจ านวนเงินดอ้ยค่าของเงินลงทุนไว้
แลว้ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปี 2554 หมายเลข 13  หมายเลข 14.1  หมายเลข 15
และหมายเลข 16   
    

         2.4  ปัจจยัทีม่าจากเหตุการณ์ภายนอก   ซ่ึงไม่อยูใ่นวสิยัท่ีบริษทัฯ จะควบคุมได ้

ประเภทความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ มีดงัน้ี 

  

  2.4.1 การเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัและพลงังานในตลาดโลก 
 ปัจจยัความเส่ียงเร่ืองน้ี มาจากเหตุการณ์ภายนอกบริษทัซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ถา้เกิดข้ึนจะมีผล

ท าใหร้าคาวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน ค่าขนส่งเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่งเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าเช้ือเพลิง ค่าไฟฟ้า เป็นตน้
ในขณะท่ีตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน แต่ราคาขายของสินคา้ในตลาดไม่สามารถข้ึนราคาตามสัดส่วนของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน
ได ้มีผลท าให้ก าไรขั้นตน้ลดลง บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิดมีมาก บริษทัฯ จึงมีมาตรการรองรับโดยจดัให้มี
หน่วยงานจัดซ้ือวตัถุดิบ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือวางแผนการจัดซ้ือให้สอดคลอ้งกับปริมาณ และระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีมาตรการให้ประหยดัการใชพ้ลงังาน หรือเปล่ียนวิธีการจดัการเพ่ือลดตน้ทุน

พลงังาน เช่น การเดินเคร่ืองจกัรในช่วงท่ีค่าไฟฟ้ามีอตัราราคาต ่า (off –peak) 
  

 2.4.2  ความเส่ียงเร่ืองอตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน 

บริษทัในกลุ่มบางบริษทั มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนหมุนเวียนส่วนหน่ึงเป็นเงินกู ้ดงันั้นถา้อตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดเงินสูงข้ึน จะท าให้บริษัทนั้ นๆ มีภาระต้นทุนทางการเงินท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีอยู่
นอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ   ในรอบปี 2554 อตัราดอกเบ้ียสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟ้อ แต่มองในภาพรวม
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวนเงินกูมี้ไม่สูง บริษทัจึงประเมินวา่ผลกระทบมีเลก็นอ้ย  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มี
นโยบายดูแลในการป้องกนัความเส่ียงดา้นน้ี โดยรักษาสัดส่วนของโครงสร้างระหว่างหน้ีเงินกูแ้ละเงินทุนให้
เหมาะสม   เพ่ือใหร้ะดบัผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา่ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ 

 
 2.4.3  ความเส่ียงเร่ืองการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2554    เศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงโดยไดรั้บผลกระทบจากปัญหาทางยโุรป และในไตรมาส

ท่ี 2 มีผลกระทบจากสึนามิท่ีเกิดในประเทศญ่ีปุ่น ท าให้ประเทศคู่คา้ในยุโรปเล่ือนการรับมอบสินคา้ ตลอดจน
การขาดแคลนวตัถุดิบบางส่วนจากประเทศญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต ์ท าให้ค  าสั่งซ้ือจากลูกคา้บางส่วน
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ชะลอตวัออกไปดว้ย แต่มีบางธุรกิจของบริษทั คือสินคา้กระติกน ้ าสูญญากาศ กลบัไดรั้บค าสั่งซ้ือท่ีมากข้ึน เพราะ
ความตอ้งการของลูกค้ามีมากข้ึนในต่างประเทศ ในขณะท่ีบางสินค้ามีปริมาณการขายน้อยลง เพราะภาวะ
เศรษฐกิจในต่างประเทศหดตวั จึงอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิดอยูใ่นระดบัสูง แต่ไดรั้บผลกระทบระดบัปานกลาง โดยมี
มาตรการการจดัการให้ระมดัระวงัเร่ืองการลงทุน รวมทั้งติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีไปลงทุน และมี
การศึกษาปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัท่ีจะลงทุน ทั้งน้ี การลงทุนของบริษทัฯ เป็นประเภทการลงทุนเพื่อผลตอบแทน 
     
  2.4.4  ความเส่ียงเร่ืองอุบติัภยั และภยัธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ 
 ปัจจยัความเส่ียงเร่ืองน้ีอยูน่อกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยในปี 2554 มีทั้งเหตุการณ์สึนามิท่ี
เกิดในประเทศญ่ีปุ่น และมหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย  ซ่ึงลว้นเป็นเหตุการณ์ท่ีร้ายแรง บริษทัฯ ประเมิน
ว่าทั้ งโอกาสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงถา้เกิดข้ึนจะกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทั
ส าหรับในประเทศไทย บริษทัในกลุ่มในเขตบางชนัไดรั้บผลกระทบเลก็นอ้ย ในปี 2554 เน่ืองจากตั้งอยูใ่นเขตน ้ า
ท่วม แต่เน่ืองจากมีการลงทุน มีแผนเตรียมการป้องกัน การรองรับเหตุการณ์ และเฝ้าติดตามสถานการณ์
ตลอดเวลา ท าให้หลงัน ้ าลด บริษทัฯ จึงมีการขนยา้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์กลบัสู่ท่ีเดิม และผลิตต่อเน่ืองไดท้นัที  
บริษทัฯ มีมาตรการการจดัการโดยจะลงทุนสร้างแนวกั้นน ้ าถาวรตามแผนงาน เพ่ือป้องกนัอยา่งเต็มท่ีให้เกิดความ
เสียหายนอ้ยท่ีสุด 
 อน่ึง ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ จะมีคณะอนุกรรมการดา้นบริหารความเส่ียงพิจารณาทบทวน และค านึงถึง
ผลกระทบ แนวโนม้โอกาสเกิด และหามาตรการปรับปรุงด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหธุ้รกิจโดยรวมสามารถแข่งขนัและด าเนินอยูไ่ดใ้นระยะยาว 
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 3.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
           
                      บริษทัฯ ประกอบธุรกิจดา้นการลงทุน และจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัในกลุ่มบางผลิตภณัฑ ์ เช่นเทป
กาว บริษทัในกลุ่มท่ีประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจส่ิงทอ พลาสติก ยาง โลหะ คอมพิวเตอร์  นอกจากน้ีมีการ
ลงทุนในธุรกิจพลงังานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจกรดมะนาว เคมี โรงงานพรมรถยนต ์ และ
อ่ืนๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การ
จดัการ หรือการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั  โดยขอ้มูลดงักล่าวปรากฏตามรายละเอียดในหวัขอ้ “การจดัการ” 
 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม คือตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา มีการก าหนดใหบ้ริษทั
ในกลุ่มท่ีเป็นบริษทัผลิตสินคา้เป็นผูด้  าเนินการจ าหน่ายสินคา้เอง ยกเวน้บางผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ เป็นคู่สญัญากบั
ลูกคา้ ทั้งน้ีเพ่ือปรับกลยทุธ์การแข่งขนัใหมี้ความคล่องตวัและทนัเหตุการณ์  อน่ึง ขอ้มูลการประกอบธุรกิจของ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั และสดัส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ปี 2554 ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 14  
  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีโครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีมากกว่า 1 กลุ่ม ได้แสดงขอ้มูลของ
รายไดท่ี้ไดจ้ากแต่ละกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 1   และสามารถ
ดูขอ้มูลผลการด าเนินงานตามแต่ละส่วนงานในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  29  เร่ืองขอ้มูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงาน  
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4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 การประกอบธุรกิจของบริษทั แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์หรือกลุ่มธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 

4.1 กลุ่มอตุสาหกรรมการผลติ 

4.1.1      ธุรกจิส่ิงทอและอปุกรณ์ตดัเยบ็ 

บริษัทหลกัธุรกจิส่ิงทอและอุปกรณ์ตัดเยบ็ 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 บริษทัในกลุ่มผลิตและจ าหน่ายสินคา้ส่ิงทอ 3 ประเภท 
 1. อุปกรณ์ตดัเยบ็เช่น ซิป ดา้ย 
 2. การผลิตผา้ผืน ตั้งแต่การป่ันดา้ยและทอผา้ ซ่ึงประกอบดว้ยผา้ฝ้าย 100 % ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์
และ/หรือใยสังเคราะห์ต่างๆท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะ ส าหรับน าไปผลิตชุดท างาน ตลอดจนผา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ 
 3. เส้ือผา้ส าเร็จรูป ประกอบดว้ยเส้ือผา้ประเภทแฟชัน่ และประเภทชุดท างาน (Work ware)   
 4. ชุดใส่ปฏิบติังานในหอ้งท่ีมีความสะอาดสูง (Clean Room Garment) 
 

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
 ในปี 2554 มูลค่าการขายของบริษทัในกลุ่มธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเน่ืองจากมีการปรับราคาเพ่ิมข้ึน
ตามตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ประชาคมยุโรป ดงันั้นปัญหา
เศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมยโุรป จึงมีผลใหค้  าสัง่ซ้ือของกลุ่มธุรกิจส่ิงทอลดลงในช่วงปลายปี 
 ภาวะตลาดคร่ึงปีแรก เน่ืองจากราคาส่ิงทอเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2553 ท าให้ผูซ้ื้อเพ่ิมปริมาณการ
สั่งซ้ือเพราะเกรงวา่ราคาจะเพ่ิมข้ึน คร่ึงปีหลงั ราคาส่ิงทอกลบัปรับลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในยโุรปตกต ่า 
และผูซ้ื้อชะลอการซ้ือเพ่ือรอราคาท่ีถูกลง ท าให้อุปสงคใ์นตลาดหดตวัลง กระทบอยา่งรุนแรงต่อการแข่งขนัทั้ง
ดา้นราคา ระยะเวลาการส่งมอบ 
 

 ก.  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ 
  กลยุทธ์การแข่งขัน 
 กลยุทธ์การแข่งขนัคือ ตอบสนองต่อความตอ้งการลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพ ปริมาณและก าหนดส่งมอบ
สินคา้ รวมถึงตอ้งพฒันาสินคา้ใหมี้มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ลกัษณะลูกค้า 
 ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษทั/โรงงานอุตสาหกรรมหรือตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงน าผลิตภณัฑข์องบริษทัไปเป็น
วตัถุดิบหรือเป็นการสัง่ผลิตแบบ OEM 

ลูกค้าเป้าหมาย  
 ไดแ้ก่บริษทั/โรงงานอุตสาหกรรม ผูส้ัง่ผลิตแบบ OEM ทั้งในและต่างประเทศ ท่ีสินคา้มีตราสินคา้หรือ
เคร่ืองหมายการคา้เป็นท่ีรู้จกัในระดบัประเทศหรือนานาชาติ 
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ช่องทางจัดจ าหน่าย 
 ผา้ผืนมีมูลค่าการขายส่งออกร้อยละ 63 ของมูลค่าการขายทั้งหมด โดยส่งออกไปยงักลุ่มประเทศยโุรป 
ร้อยละ 97.5 ท่ีเหลือเป็นการส่งไปยงัประเทศญ่ีปุ่น มูลค่าการขายในประเทศ ร้อยละ 37 ของมูลค่าการขายทั้งหมด 
 เส้ือผา้ส าเร็จรูปมีปริมาณการขายลดลง แต่มูลค่าการขายเพ่ิมข้ึน มีการส่งออกร้อยละ 90 ของมูลค่าการ
ขายทั้งหมด เป็นการส่งออกไปยงัยโุรปร้อยละ 88.5 
 

 ข.  สภาพการแข่งขัน 
 ภาวการณ์แข่งขนัปี 2554 รุนแรงนอ้ยลงกวา่ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดสินคา้ส่ิงทอมี
มากในช่วงตน้ปี แตน่บัจากไตรมาศ 3 มีการชะลอตวัลดลงเป็นล าดบั เป็นผลกระทบจากราคาฝ้ายมีความผนัผวน
สูงในช่วงตน้ปี และลดต ่าลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี ท าให้ตน้ทุนของผา้เปล่ียนแปลงไปดว้ย ประกอบกบั
ภาวะเศรษฐกิจโลกอ่อนแอลง ท าใหก้ าลงัซ้ือลดลง 
 

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 แนวโนม้ปี 2555 คาดวา่การผลิตและจ าหน่ายจะปรับตวัลดลง เน่ืองจากค าสัง่ซ้ือลดลง ลูกคา้ให้ค  าสั่งซ้ือ
ในระยะสั้น ท าใหไ้ม่สามารถประมาณความตอ้งการล่วงหนา้ไดอ้ยา่งท่ีเคยเป็นมา 
 ธุรกิจกลุ่มน้ียงัมีความเส่ียงจากสภาพวตัถุดิบทั้ งฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ ท่ีข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก         
ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลง และภาวะเศรษฐกิจสหภาพยุโรป นอกจากน้ียงัตอ้งป้องกนัผลกระทบจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการส่งออกมีมูลค่าสูง จึงตอ้งติดตามใกลชิ้ด และท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และประการสุดทา้ยคือการปรับค่าแรงขั้นต ่าแบบกา้วกระโดด ท าให้ความสามารถ
ในการแข่งขนัลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัท่ีไม่ไดมี้การปรับค่าแรงอยา่งรวดเร็วแบบน้ี 
 

 การจัดหาผลติภัณฑ์เพือ่การผลติหรือบริการ 
ก. ก าลงัการผลติ 
 
ทอผ้า 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

1. ป่ันด้าย (พนัปอนด์)    

ก าลงัการผลิต 18,800 22,900 18,200 

ผลิตจริง 13,769 19,707 12,557 

2. ทอผ้า (พนัเมตร)    

ก าลงัการผลิต 23,890 26,680 23,780 

ผลิตจริง 17,383 24,145 16,025 
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เส้ือผ้าส าเร็จรูป 
 ปี 2554 ปี 2553 

มูลค่าการขาย 
(ล้านบาท) 

ส่งออก 380.28 331.99 
ขายในประเทศ 41.06 46.05 

รวม 421.34 378.04 
ปริมาณการผลติ (ล้านตวั) 1,326 1,439 

 

นโยบายการผลติทีส่ าคัญ 
 การผลิตสินคา้ในกลุ่มน้ี มุ่งเน้นการผลิตส่ิงทอประเภท Technical work ware ท่ีเหมาะสมกบัขีด
ความสามารถของกระบวนการผลิต 

การจัดหาวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ไดแ้ก่ฝ้ายซ่ึงเป็นการน าเขา้มาเพ่ือผลิตเกือบทั้ งหมด และเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมีทั้ ง
สั่งซ้ือจากในประเทศ และน าเขา้จากต่างประเทศ การผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปและชุด Clean Room ใชผ้า้ผืนและ
อุปกรณ์ตดัเยบ็เป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคญั ผา้ท่ีคุณสมบัติเฉพาะส่วนหน่ึงน าเขา้จากต่างประเทศและบางส่วน
สัง่ซ้ือจากในประเทศ 

สภาพปัญหาวตัถุดิบ 
 ในปี 2554 ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ โดยเฉพาะราคาฝ้ายเป็นปัญหาท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบ
ท่ีมีการน าเขา้เป็นหลกั จึงมีขอ้จ ากดัในการจดัหาวตัถุดิบ ทั้งทางดา้นปริมาณและระยะเวลารับมอบสินคา้ ซ่ึงถา้ไม่
สอดคลอ้งกบัความรวดเร็วในการปรับเปล่ียนราคาแลว้ อาจท าใหเ้สียโอกาสได ้
 

ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 บริษทัในกลุ่มได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ืองการก าจดัปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ผลการปฏิบติังานในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 
 

 งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
 การผลิตสินคา้ เป็นลกัษณะตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลาผลิตไม่นาน สามารถส่งมอบได้
ทนัตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด ไม่มีลกัษณะผลิตเพ่ือเก็บไวร้อการขาย จึงไม่มีงานคา้งท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 
 

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

พลาสติกเ พ่ืองานอุตสาหกรรม โดยกรรมวิธีการฉีดข้ึนรูป  ( THERMOPLASTIC INJECTION 
MANUFACTURING) และกระบวนการผลิตครบวงจรด้วยการบริการตกแต่งพ่นสี การประกอบการ SILK 
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SCREEN ตลอดจนรับจา้งผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติก ดว้ยการน าเทคโนโลยี CAD/CAM มาใชใ้นการออกแบบ 

และผลิตแม่พิมพ ์(High Speed Machining) รวมถึงเทคโนโลยีก่ารข้ึนรูปแม่พิมพด์ว้ยความเร็วสูง  
ผลติภัณฑ์หลกัของสินค้าแยกตามประเภทลูกค้าทีจ้่างผลติมีดังนี ้

         1. พลาสติกประกอบดว้ย ช้ินส่วนยานยนต ์ ช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช้ินส่วนพลาสติกส าหรับ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครัวเรือน และ  ช้ินส่วนกระติกน ้ า เป็นตน้ 

2.  แม่พิมพฉี์ดพลาสติกเพื่อสนบัสนุนการผลิตช้ินส่วนพลาสติก ประกอบดว้ยแม่พิมพท่ี์เป็น
ช้ินส่วนยานยนต ์แม่พิมพท่ี์เป็นช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  และแม่พิมพอ่ื์นๆ ท่ีลูกคา้เป็นผูจ้า้งท า 
  3.  งานพน่สีพลาสติกส าหรับช้ินงานพลาสติก ในขอ้ 1 ซ่ึงตอ้งการความสวยงามทั้งสีแหง้เร็ว
และแหง้ชา้ 
       บริษทัไม่มีปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาส หรือขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจ 

 
    (2)   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ก. นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ หรือบริการทีส่ าคัญ 
            กลยุทธ์การแข่งขัน 

   ด้านผลติภัณฑ์ (PRODUCT) 
1.  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และจักรยานยนต์  มีการพฒันาขีดความสามารถของการผลิตแม่พิมพแ์ละ

ผลิตภณัฑ ์การพน่สี  ครอบคลุมความตอ้งการและการเติบโตของอุตสาหรรมงานพลาสติก ดงัน้ี 

   -  เสริมสร้างขีดความสามารถดา้นศูนยบ์ริการงานพน่สีเตม็รูปแบบ ทั้งผลิตภณัฑภ์ายในและภายนอก

(Interior Parts, Exterior Parts) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบ 
  -    พฒันาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์ โดยใช ้CAD,CAM,CAE เพ่ือใหแ้ม่พิมพท่ี์
ใชใ้นการผลิตมีคุณภาพสูงสุด 

  -   พฒันาขีดความสามารถผลิตภณัฑง์านฉีดพลาสติก โดยเร่ิมจากการผลิตแม่พิมพร์ะบบ Hot Runner, 
Gas Injection 

   -  การร่วมมือกบัทางลูกคา้พฒันากระบวนการผลิต VA/VE เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในตวัผลิตภณัฑ์
ใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด 

 - สร้างทีมงานวจิยัผลิตภณัฑ ์(Engineering Design) ร่วมพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกบัทางลูกคา้เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดส าหรับผูบ้ริโภค 

 

2.  กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์  พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตเพื่อ
ตอบสนองตน้ทุนในการผลิตและการส่งมอบ ใหส้ามารถรองรับการเปล่ียนแปลงแผนการผลิตแบบทนัท่วงที 

(Delivery on time) 
  -  พฒันาขีดความสามารถแบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สูงสุด เช่นงานฉีดข้ึนรูป

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

                 ด้านราคา  (PRICE)    
         การปรับปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนโครงสร้างของตน้ทุนใหมี้ความเหมาะสม สามารถแข่งขนัไดก้บัทุก
กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ ในระดบัคุณภาพเดียวกนั 

 

                ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (PLACE)    
          การเลือกสถานท่ีผลิตใหใ้กลชิ้ดกบัลูกคา้  โดยท่ีบริษทัมีโรงงานผลิตอยูส่องแห่ง เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในเร่ือง
ค่าขนส่ง ตลอดจนการบริการท่ีสามารถสนองตอบต่อลูกคา้ ไดร้วดเร็ว และประหยดั 
 สดัส่วนการจ าหน่ายในระยะเวลา  3 ปีท่ีผา่นมา มีสดัส่วนร้อยละของยอดขายรวมแบ่งตามกลุ่มลูกคา้
หรือผลิตภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

กลุ่มผลติภัณฑ์                           ปี2554  %               ปี 2553 %          ปี 2552 % 
1. ช้ินส่วนพลาสติก                                        94.57                           99.45                           95                                                                                                                                                                                                                     

2. ผลิตแม่พิมพ ์                                    5.43                             0.55                             5                                                                                                                                                                               
              รวม                                                          100                              100                          100  

    
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

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

 -  กลุ่มอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต ์สภาพการแข่งขนัรุนแรง โดยมุ่งเนน้ดา้นราคา 
 จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัท่ีส าคญัประมาณ 4 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 3 ราย และขนาด
กลาง 1 รายเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั 

 -  กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สภาพการแข่งขนัรุนแรงมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มทุนจากประเทศ
เกาหลีและไตห้วนัเขา้มาบุกตลาดภายในประเทศไทย โดยมุ่งใชก้ลยทุธ์ทางดา้นราคาเป็นจุดแขง็ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 
 จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัท่ีส าคญัประมาณ 10 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 6 ราย และขนาด
กลาง  4 รายเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั 

  - กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ในครัวเรือน สภาพการแข่งขนัเร่ิมมีการ
แข่งขนัดา้นราคามากข้ึน 
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 จ านวนและขนาดของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัท่ีส าคญัประมาณ 4 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 2 ราย และขนาด
กลาง  2 รายเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั 

  

              แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

                    จากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ถดถอยในปี 2554 ซ่ึงมีการคาดการณ์ GDP จะโตประมาณร้อยละ 0.1  
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลต่อภาคการบริโภค และภาคอุตสาหกรรมตามไปดว้ย เน่ืองจากอุตสาหกรรม

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

                       (3)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
                           ท่ีอยูข่องบริษทัมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก  มีจ านวน  2  โรงงาน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่  
 

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

2.   เลขท่ี  99  หมู่ 5   ถ.บางนา-ตราด  (กม.38) ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา 24180    

 
                 อุตสาหกรรมการผลติพลาสติก 

            (ก)    ก าลงัการผลติ    
                                                                                          ปี 2554                 ปี 2553               ปี 2552 
ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี       
ชัว่โมงการท างานของเคร่ืองจกัร (ช.ม.)                                  684,000               684,000                665,760                                                                                                                                                                                
ปริมาณการผลิตจริง                                                          
ชัว่โมงการท างานของเคร่ืองจกัร (ช.ม.)                                  488,880         446,040               399,456                                                                                                                                          
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต    %                                                           70                        65                        60                                                                                                                                                       
อตัราการเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการผลิต   %                                       8                          8                         -9                                                                                                                                                                   
จ านวนกะ ท่ีผลิตไดคื้อ  3  กะ  จ านวนกะท่ีผลิตจริง  คือ 3 กะ 

 
           นโยบายการผลติทีส่ าคญั   ผลิตช้ินส่วนพลาสติก  เพื่องานอุตสาหกรรม  
 

            การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่าย 
                 วตัถุดิบท่ีส าคญั  คือ เมด็พลาสติก ไม่สามารถท่ีจะหาวสัดุอ่ืนมาทดแทนได ้ ซ่ึง 
                  แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ มีการสัง่ซ้ือจากในประเทศ  และต่างประเทศ ทั้งน้ี 
                  ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีไม่มีผลกระทบ ต่อการใชว้ตัถุดิบ 
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             สภาพปัญหาเกีย่วกบัการใช้วตัถุดิบ 

                 ปัญหาส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อวตัถุดิบคือราคาน ้ ามนัและค่าเงินบาทซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงราคาของเมด็พลาสติก ท่ีจะมีแนวโนม้สูงข้ึน 

                ทั้งน้ีไม่มีตน้ทุนวตัถุดิบชนิดใดชนิดหน่ึง สูงกวา่ร้อยละ 50  ของตน้ทุนการผลิตรวม 

 

               ผู้จ าหน่ายวตัถุดิบและ จ านวนสัดส่วนการซ้ือภายในประเทศและต่างประเทศ 

               สดัส่วนในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศ  100  %   โดยสัง่ซ้ือจากผูจ้  าหน่ายมากกวา่  30 ราย   
              บริษทั ไม่มีการพ่ึงพิงการซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้  าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือ
วตัถุดิบทั้งหมด   

                
      (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

                         อุตสาหกรรมการผลติพลาสติก 
                 ด้านการอนุรักษ์พลงังาน  บริษทัฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการและ
ควบคุมกระบวนการผลิตภายในบริษทัฯ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. 
การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535  
 บริษทัฯ รณรงคก์ารน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และลดมลภาวะต่างๆ 
ท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ซ่ึงเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานในการท ากิจกรรมและจดัตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์
พลงังาน โดยมีมาตรการประหยดัพลงังานดงัน้ี 

 *  รณรงคก์ารใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น ปิด แอร์ พดัลม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดหลงัเลิก
ใชง้าน 

 *  ปรับเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากหลอดแรงดนัสูง (หลอดแสงจนัทร์) เป็นหลอดไฟฟ้าประหยดัไฟ  

 * ตรวจสอบ Cap Blank ท่ีช ารุดใหท้ างานเตม็ประสิทธิภาพ 

 *  ติดตั้ง Invertor  ควบคุมการท างานของมอเตอร์ป๊ัมน ้ าระบบ  Cooling ใหเ้หมาะสมกบัภาระการ
ท างานเพ่ือช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

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

 *   ตรวจสอบการร่ัวของระบบอดัลม ติดตั้ง Reserver  Tank  และปรับตั้งแรงดนัลมอดัใหเ้หมาะสม
กบัการใชง้าน 

 ด้านการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  บริษทัฯ  ไดมี้การน าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ ISO 
14001 เขา้มาใช ้ โดยมุ่งเนน้ใหอ้งคก์รมีการควบคุมและพฒันา ปรับปรุงการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ และรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน บริษัทฯ ได้มีการ
ตรวจสอบระบบป้องกนั และระงบัอคัคีภยั โดยให้พนักงานไดฝึ้กซ้อมดบัเพลิง และจดัตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายของบริษทัฯ รวมทั้งมีการ
รณรงค์เผยแพร่ตามวารสารและท าแผ่นป้ายแสดงสถิติอุบติัเหตุติดป้ายประกาศให้พนักงานทราบ นอกจากน้ี
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บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยกระดบัการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัโดย ร่วมมือกบั บริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ร่ิง จ ากัด ในการด าเนินการโครงการ CCCF 
(Completely Check Completely Find out Activity)  โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมคน้หาอนัตรายและสร้างจิตส านึก
ในดา้นความปลอดภยั ซ่ึงจากการประเมินผลบริษทัฯ ไดมี้การจดัการอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
 

 ด้านการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  บริษทัฯ ได้ด าเนินการขออนุญาตกรณีการน าส่ิง
ปฏิกูลหรือวสัดุเหลือใช้แลว้ซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2541) และฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2540)  ออกนอกบริเวณโรงงานทุกคร้ังก่อนน าไปก าจดั 
                  สรุป ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดด้ าเนินการปฏิบติัจริงในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
                ขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม    ไม่มี 

                   (4)  งานทีย่งัไม่ส่งมอบ     ไม่มี  
 
ข.   บริษัทหลกัโรงงานอุตสาหกรรมประเภทยาง 
(1) ลกัษณะผลติภัณฑ์ประเภทยาง 

               ผลิตภณัฑข์องบริษทั ประกอบดว้ย เสน้ยางยดื และแถบยางยดื (Rubber Thread and Rubber Tape), 

ยางยดืถกั (Elastic Braid) ยางยดืทอ และโครเชท ์ (Elastic Webbing and Crochet) และเสน้ยางหุม้ 
(Covering Yarn)  ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ตรา “VENUS” ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั และยอมรับในดา้นคุณภาพจากลูกคา้
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มานานกวา่ 38 ปี ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดิบของ
ผลิตภณัฑอ่ื์น เช่น อุตสาหกรรมผา้ออ้มส าเร็จรูป เด็ก-ผูใ้หญ่  อุตสาหกรรมเส้ือผา้ ส่ิงทอ หรือน าไปใชง้าน
ทางดา้นอ่ืนๆ ตามประเภทธุรกิจของลูกคา้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในดา้นความ
ปลอดภยัของสุขภาพและอนามยัจึงไดพ้ฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจไดว้า่
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 
 

 ผลติภัณฑ์ของบริษัทมีลกัษณะดังนี ้
 1.  เส้นยางยดื และแถบยางยดื (Rubber Thread and Rubber Tape) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากขั้นตอนการ
แปรสภาพจากยางแท่ง ผลิตตามขนาดและจ านวนเสน้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพื่อน าไปผลิตเป็นส่วนขอบขา และขอบ

เอวผา้ออ้มเด็ก และผูใ้หญ่ ( Diaper ) ส่วนท่ีตอ้งใชย้างยดื, ขอบขากางเกงในสุภาพบุรุษ, ชุดวา่ยน ้ าท่ีตอ้งใชย้าง
ยดืเป็นส่วนประกอบ, ขอบหมวกคลุมผมอาบน ้ า, ขอบหมวกท่ีใชใ้นการวา่ยน ้ าและอ่ืนๆ รวมทั้งยงัเป็นวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ ์ยางยดืถกั , ยางยดืทอ และเสน้ยางหุม้ อีกดว้ย 

 2.  สายยางยดืถัก (Elastic Braid) ผลิตเป็นวตัถุดิบเพ่ือใชก้บัผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ส าหรับเด็ก, ขอบเอวกางเกง
นอนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ , ขอบเอวและขอบขาชุดชั้นในสุภาพบุรุษและสตรี และอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

       3.  สายยางยดืทอ (Elastic Webbing) ,โครเชท ์และเสน้ยางหุม้ (Covering Yarn ) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้น
กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตเส้ือผา้ ชุดกีฬา ชุดชั้นในสุภาพบุรุษ และสตรี, เส้ือผา้ส าหรับเด็กและ ฯลฯ 
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       4.  ผลิตผลิตภณัฑท่ี์สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ “เขม็ขดัพยงุหลงั” (Back 
Support) ตรา “วนีสั” ผา้พนัเคลด็ (Band-age) เป็นตน้ 

 ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD  100 ทุกปี  ไดรั้บการ
รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาตรฐาน ISO 14001 และ

ผลิตภณัฑย์างยดืทอ (Elastic Webbing) ไดรั้บการรับรองทางการแพทยต์ามมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยา 
(อย.)    
               บริษทั ไม่มีปัจจยัส าคญัใดท่ีมีผลกระทบต่อโอกาส หรือการประกอบธุรกิจ 

 
                            (2)   การตลาด และภาวะการแข่งขัน 

             ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั โดยเฉพาะทางแถบยโุรป 
เน่ืองจากลูกคา้บางส่วนซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือน าไปผลิตและส่งใหก้บัตลาดทางยโุรป ซ่ึงปีท่ีผา่นมาเศรษฐกิจทางยโุรป
ชะลอตวัจึงท าใหไ้ดรั้บผลกระทบทางออ้มบา้ง ประกอบกบัปัญหาอุทกภยัภายในประเทศ ลูกคา้ชะลอการสัง่ซ้ือ
เน่ืองจากการตอ้งหยดุการผลิต และมีปัญหาทางดา้นการจดัส่ง   
 ภาวะการแข่งขันท่ีเ พ่ิมข้ึนอีกประการหน่ึงของอุตสาหกรรมยางคืออุปสงค์ของลูกค้าบางกลุ่ม
เปล่ียนแปลงไปใชผ้ลิตภณัฑ์ทดแทนอ่ืน เช่น ใชย้างสังเคราะห์แทนยางธรรมชาติ เน่ืองจากราคาวตัถุดิบ ยาง
ธรรมชาติท่ีสูงข้ึนหลายเท่าในระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั                                                                     

                  
 กลยุทธ์การแข่งขัน   

 -   มีการก าหนดรับค าสัง่ซ้ือล่วงหนา้ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถคาดตน้ทุนการผลิตได้
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงและตั้งราคาขายในระดบัท่ีมีก าไรและแข่งขนัได ้ ทั้งยงัสามารถช่วยวางแผนการผลิตได้
อยา่งดี 
 -   มีการก าหนดตั้งราคาขายท่ีมีก าไรและสามารถแข่งขนัได ้ มีสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และส่งมอบสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยความซ่ือสตัย ์ ดูแลและใหค้วามส าคญักบั
ลูกคา้ทุกรายเป็นอยา่งดีตลอดมา  
 

         ลกัษณะลูกค้า 
 แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1.  โรงงานผูผ้ลิต (MANUFACTURER) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้ประเภทต่างๆ สู่ทอ้งตลาด 

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

 

                       ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัลูกค้า   
                 ลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีติดต่อซ้ือ-ขายกนัมานาน  และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั บริษทัมี
การใหค้  าปรึกษารวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนัเม่ือลูกคา้ตอ้งการ ตลอดจนขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ใหก้บัลูกคา้เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ  
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                       ลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกความคุม้ค่า ซ่ึงใหค้วามส าคญัทางดา้นคุณภาพความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนการรับรองคุณภาพมากกวา่กลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้ราคาถูก สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ได ้ 
ดงัน้ี 

1.  กลุ่มโรงงานผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีใชผ้ลิตภณัฑย์างยดืเป็นวตัถุดิบในการผลิต เช่น
ผูผ้ลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป  ผูผ้ลิตผา้ออ้มส าเร็จรูปเด็ก-ผูใ้หญ่  อุปกรณ์ทางการแพทยห์รือผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  และกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้อ่ืนๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

2.   กลุ่มผูจ้ดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ผูค้า้ปลีก และผูค้า้ส่ง  
 

     การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย        
                  บริษทั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายโดยตรง โดยมีสดัส่วนการจดัจ าหน่ายต่างประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 60 ส่วน
ในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 40 ในส่วนของลูกคา้ต่างประเทศไดแ้ก่ อเมริกา  ญ่ีปุ่น เนเธอร์แลนด ์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
จีน เวยีดนาม ฯลฯ บริษทัพยายามไม่พ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่เพียงรายเดียว 

                
                         แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต  

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีการชะลอลงอย่างต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลา 4-5 ปี ท่ีผ่านมา 
ท าให้เ ป็นปัญหากับการประกอบธุรกิจท่ีจะต้องประสบกับการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างสูงทั้ งจาก
ภายในประเทศ และต่างประเทศ บริษทัฯ จึงตอ้งพยายามยกระดบัคุณภาพของสินคา้ให้ดีมากยิ่งข้ึน และใชค้วาม
รวดเร็วทางดา้นการบริการให้ทนักบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้และพยายามขยายตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

แนวโนม้ของอุตสาหกรรม การแข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง เน่ืองจากอุตสาหกรรมยางยดืจะผกูพนักบั
กลุ่มโรงงานผูผ้ลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีคู่แข่งท่ีส าคญัไดแ้ก่ จีน ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตสูงและมี
ตน้ทุนต ่ากวา่ ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบ รวมทั้งอินเดีย และประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่เวยีดนาม เขมร คาดวา่ผูผ้ลิต
เส้ือผา้ส าเร็จรูปในประเทศจะตอ้งประสบปัญหาการแข่งขนั และบางรายไดมี้การยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้นบา้งแลว้ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะค่าแรงท่ีปรับสูงข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ทางออ้มกบับริษทัผูผ้ลิตยางยดืท่ีป้อนเขา้โรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ
บริษทัจะตอ้งผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล และส่งมอบทนักบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งมีการ
พฒันาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ ใหมี้ความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้และ
ตลาด จึงจะสามารถยนืหยดัและมีบทบาทในตลาดต่อไปได ้

 
 (3)    การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัฯ มีท่ีตั้งโรงงาน 2 แห่ง 

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



 

 

17 

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

ซ่ึงมีรายละเอียดการผลิตคือ  

                            (ก)  ก าลงัการผลติ 

                               ปริมาณการผลติรวม        (หน่วย 1:1,000) 
           ปริมาณการผลติจริง                          หน่วย             ปี 2554         ปี 2553          ปี 2552          
 เสน้ยาง, แถบยาง ,สายยางยดื                                กิโลกรัม                  3,573               5,048                5,666                                                                                                                        

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

   การจัดหาวตัถุดิบและผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ  
                     วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต คือยางธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกัส าคญัท่ีใชใ้นการผลิต  โดยบริษทั ได้
ซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัในกลุ่มโดยมีแหล่งวตัถุดิบท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด และซ้ือจากผูผ้ลิตภายนอก 
วตัถุดิบท่ีใช้ส่วนใหญ่ ซ้ือภายในประเทศเพ่ือจ ากัดความหลากหลาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบถึงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์  
      บริษทัฯ มีความเขม้งวดในเร่ืองคุณภาพของยางพารา ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการ
ผลิต ได้ออกตรวจเยี่ยมผูข้ายเป็นประจ าทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตได้คุณภาพ และ
ร่วมมือกบัผูข้ายพฒันาและปรับปรุงคุณภาพวตัถุดิบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 
                     ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ  คาดวา่จะไม่เกิดข้ึนง่าย เพราะวตัถุดิบหลกัคือยางพารา เป็นวตัถุดิบท่ี
ผลิตเองภายในประเทศ ซ่ึงมีอยู่หลายจังหวดั และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตได้มากท่ีสุดในโลก  ใน
ขณะเดียวกนัประเทศไทยก็มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพารา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชย้างพาราท่ีเพ่ิมข้ึน 
        ถึงแมใ้นปี 2554 ท่ีผา่นมา มีเหตุการณ์ภยัพิบติัเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น ส่งผลใหโ้รงงานผลิตรถยนต์
ส าคญัตอ้งหยุดการผลิตชัว่คราว ส่งผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อราคายางพารา และความตอ้งการใช้
ยางพารา  ต่อเม่ือตลาดคลายความกงัวลจากเหตุการณ์ภยัพิบติัท่ีญ่ีปุ่น ราคายางพารามีความผนัผวนตามภาวะตลาด 
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนยางพาราในประเทศไทย 
       ผลการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยตี่อการใชว้ตัถุดิบ   เทคโนโลยีก่ารผลิตท่ีใชย้างยืดเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตเส้ือผา้ และส่ิงทอยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีโดดเด่นเป็นนวตักรรมใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีจึงไม่มีปัญหาต่อการใชว้ตัถุดิบ 
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                      การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  (Environment) 
 ISO 14000 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 ในยคุท่ีสงัคมโลกก าลงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากมลพิษต่างๆ ไม่วา่ทาง
อากาศ ทางน ้ า การก าจดัของเสีย ฯลฯ ไดส่้งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมาก ผลกระทบน้ีเกิดข้ึนกบัทุก

ประเทศในโลกและเป็นเหตุใหเ้กิดแรงผลกัดนัให้ องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน หรือ ISO จึงได้
จดัท าอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม “ ISO 14000 Series ” ข้ึน 
 ISO 14001 เป็นมาตรฐานเดียวในหมวดน้ีท่ีบริษทัจะขอการรับรองไดโ้ดยผ่านการตรวจสอบจาก
หน่วยงานอิสระท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ หน่วยงานรับรองมาตรฐานจะตอ้งมีการรับรองจากองค์กรท่ีดูแลดา้น

มาตรฐานของประเทศ องค์การ International Accreditation Forum (IAF) เป็นผูท้  าหน้าท่ีเฝ้าระวงัการ
รับรองมาตรฐานเพื่อให้การรับรองน้ีทรงคุณค่าเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 Version 2004 
 รวมทั้งไดเ้ขา้ร่วมกบักรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่ิงทอ เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยโุรป  และอยูใ่นระหวา่งด าเนินการเร่ืองการ

รับรอง EU FLOWER ซ่ึงเป็นฉลากส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยุโรปชนิดหน่ึง ท่ีรับรองให้กบัผลิตภณัฑ์หรือ
กระบวนการผลิตว่าไม่เป็นอนัตรายและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูใ้ชง้านโดยจะสอดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของเครือสหภาพยโุรป 
 

    (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ ไดมี้การก าจดัส่ิงปฏิกลูท่ีไม่ใชแ้ลว้ ประเภทขยะอนัตราย และไม่อนัตราย  การเกิดน ้ าเสีย  การ

ส้ินเปลืองพลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติ ,ฝุ่ นละอองท่ีเกิดในกระบวนการผลิตและไอระเหยจากสารเคมีโทลู
อีน ซ่ึงบริษทฯ มีระบบควบคุมและด าเนินการบ าบดั โดยผา่นทางหน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองจากทาง
ราชการเป็นผูด้  าเนินการ  

กิจกรรมท่ีเป็นโครงการซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะลดผลกระทบและพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน คือ 
1. โครงการควบคุมการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นในกระบวนการผลิตรับเบอร์  มีการก าจดัฝุ่ นท่ีฟุ้ งกระจายใน

สถานท่ีท างาน โดยวธีิการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นดว้ยวธีิการติดตั้งไซโคลนดูดฝุ่ นในจุดท่ีมีการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นมาก 
และเปล่ียนกระบวนการเทแป้งของเคร่ืองจกัรเป็นระบบปิด  เพ่ือควบคุมไม่ใหเ้กินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

2. โครงการลดปริมาณน ้ าท่ี สูญเสียจากกระบวนการล้างยาง ด้วยวิธี  Recycle โดยน าน ้ าจาก
กระบวนการผลิตกลบัมาใชอี้กคร้ัง 

3.  โครงการยดือายกุารใชน้ ้ ายา Batch off ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหมี้อายกุารใชง้านท่ีนานข้ึน 

 

การด าเนินการเพือ่ลดผลกระทบ  

               บริษทัฯ ไดมี้มาตรการในการแกไ้ขและป้องกนัผลกระทบดงักล่าว โดยการจดัท าระบบมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
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 1. การก าจดัส่ิงปฏิกลูและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้  โดยแยกการก าจดัดงัน้ี 
 1.1 ของเสียประเภทขยะอนัตรายได้ให้บริษทัท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ผูด้  าเนินการก าจดั 

1.2 ของเสียประเภทขยะไม่อนัตราย ไดใ้ห้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ผูด้  าเนินการก าจดัโดยวธีิฝังกลบ 

 2. การบ าบดัน ้ าเสีย โดยใชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสีย แบบ ACTIVATED SLUDGE และไดมี้การควบคุม
ระบบน ้ าท้ิงก่อนท่ีจะปล่อยออกนอกโรงงาน  ทั้ งน้ีมีการส่งน ้ าไปวิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือด าเนินการ
ควบคุมไม่ใหมี้ค่าเกินมาตรฐาน 

 3.การส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ โดยเขา้ร่วมโครงการอนุรักษพ์ลงังานกบักรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และสถาบันส่ิงแวดลอ้มไทย ซ่ึงท าการจดัตั้งทีมอนุรักษ์พลงังานร่วมกับท่ีปรึกษาเพื่อส ารวจและวิเคราะห์หา
มาตรการต่างๆ ในการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน 

 4. ไอระเหยจากสารเคมีโทลูอีน  โดยการติดตั้งเคร่ืองดูดกล่ินโทลูอีนจากกระบวนการลา้งใบมีดและ
อะไหล่ เพ่ือก าจดัไอระเหยและกล่ินของโทลูอีนภายในสถานท่ีท่ีปฏิบติังานไม่ใหเ้กินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
 5.  จดัใหมี้การตรวจวดัคุณภาพอากาศ และส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั เช่นการวดัสภาพฝุ่ น เสียง น ้ า แสง
สวา่ง เป็นตน้ 

              ผลการปฏิบติัจริงในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

     หน่วย  : ลา้นบาท                                               ปี 2554       ปี 2553       ปี 2552               
               - ค่าใชจ่้ายด าเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม            1.09            0.88          0.72                                                                                          
               บริษทั ไม่มีขอ้พิพาท หรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

         (4)  งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  :   ไม่มี 

   
  4.1.3    ธุรกจิคอมพวิเตอร์และช้ินส่วนอเิลค็ทรอนิกศ์ 
 -  ธุรกจิช้ินส่วนอเิลค็ทรอนิกส์ 
  ตั้ งแต่วนัท่ี  1 มกราคม  2554  บริษัทฯ เปล่ียนประเภทธุรกิจ จากรับจ้างผลิตช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์  ( Hard Disk Drive )  ให้กบั Hitachi  Global  Storage Technology  (Thailand) เพียงราย
เดียว เป็นใหบ้ริษทัดงักล่าว เช่าท่ีดิน อาคารโรงงาน ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทั้งหมด 
โดยมีระยะเวลาการให้เช่า 3 ปี  ดงันั้นรายไดข้องบริษทัฯ จึงเปล่ียนจากรายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ มา
เป็นรายได้อ่ืนๆ ประเภทรายได้ค่าเ ช่า บริษัทฯ จึงไม่มีข้อมูลการประกอบธุรกิจประเภทผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตอ้งรายงาน  เหลือแต่ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีขอ้มูลดงัน้ี 

 

 -  ธุรกจิคอมพวิเตอร์ 
 ลกัษณะธุรกจิ 

   เป็นการด าเนินธุรกิจดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศตั้งแต่ปี 2525 ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นน้ี
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบนัมีสินคา้และบริการหลายดา้นเพื่อตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ 

รวมทั้งเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ เช่น Hardware และ Software จาก IBM  
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  ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
              -  เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการดา้นผลิตภณัฑ ์Hardware และ Software จาก บริษทัไอ บี 
เอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่ IBM Power Systems, IBM System Storage, IBM System X, Passbook 
Printer, ATM (CD) และ CDM (Cash Doposit Machine), IBM Business Analytics Software, IBM 
Collaboration Solution, IBM Industry Solutions Software, Tivoli Software, Websphere Software, 
Information Management Software และ Rational Software. 
 - เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ( GTS Services) จากบริษทั ไอ บี เอม็ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 -   ไดรั้บการแต่งตั้งจาก IBM ใหเ้ป็น  IBM Authorized Training Provider ส าหรับ IBM Power 
และ IBM System Storage  อยา่งเป็นทางการแห่งเดียวของประเทศไทย 
 -   นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑต์่างๆ อีกเช่น สินคา้ Acronis ซ่ึงเป็น Backup Software จาก 

สหรัฐอเมริกา, Commvault ซ่ึงเป็น Backup Software ของ Gartner Report, สินคา้ PC, ThinkPad, 
Server ของ Lenovo, สินคา้ Hardware ต่างๆ ของHP, Ronsyncs, Talaris (เคร่ืองรับฝากเงินหนา้เคาน์เตอร์), 
Epson, Samsung, Cannon, Fujitsu ,Dell, Acer และอ่ืนๆ 

 -   ใหบ้ริการ ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา  Hardware และ Software  และระบบ Network พร้อม
อุปกรณ์ต่อพว่ง รวมทั้งรับออกแบบ และพฒันาระบบต่างๆ  
 -  จ าหน่าย บริการ ติดตั้ง ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  และระบบรักษาความปลอดภยัอ่ืนๆ 
 -   บริการกูข้อ้มูลใน Media ต่างๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ท่ีสูญหาย ดว้ย
ระบบ Clean room class 100 ตั้งแต่ปี 2547 ตลอดทั้งกูข้อ้มูลทุกระบบปฏิบติัการเช่น DOS, Windows, 
Linux, Unix, Novell และ  Macintosh ซ่ึงเก็บรักษาขอ้มูลเป็นความลบัของลูกคา้อยา่งเขม้งวด  
 

   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

   การตลาดของผลติภัณฑ์และบริการ 
              บริษทัฯ ท าการตลาดโดยมุ่งเนน้จดัจ าหน่ายสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และส่งมอบให้
ตรงตามก าหนด ดว้ยคุณภาพตามท่ีตกลงกนัไว ้โดยยดึถือหลกัการมีจริยธรรมต่อคู่แข่ง 

  ลกัษณะของลูกค้า หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 เป็นสถาบนัการเงิน  หน่วยงานราชการ นิติบุคคลต่างๆ ท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีมาก
ข้ึนตลอดเวลา ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั 

  การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
 มีการเป็นตวัแทนจ าหน่ายของ IBM  และจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ให้กบัยี่ห้อ
อ่ืนๆ โดยบริษทัฯ  
 



 

 

21 

  สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้า และให้บริการต่างๆ ในประเทศ ทั้ งหมด 100 %  ไม่มีการจ าหน่ายไป
ต่างประเทศ  

  การพึง่พงิลูกค้า หรือผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงเกนิ  30 % ของรายได้รวม 

 บริษทัฯ ไม่มีการพ่ึงพิงลูกคา้รายใดเกิน 30 % ของรายไดร้วม 

  

 ภาวะการแข่งขัน 
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

มีการแข่งขนัสูงข้ึนเร่ือยๆ  ในอุตสาหกรรม ดา้นราคา เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 -  แนวโนม้อุตสาหกรรม ยงัมีการเจริญเติบโต และขยายการใชง้าน IT มากข้ึนทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 -   ภาวะอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มีคู่แข่งจ านวนมาก ในการประกอบกิจการคลา้ยๆ กนั บริษทัฯ มีไม่
ต ่ากวา่ 10 ราย 
 -     ขนาดของบริษทัฯ อยูใ่นระดบักลาง เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั 
 -     สถานภาพ และศกัยภาพในการแข่งขนันั้น บริษทัฯ มีความมัน่คง มีระบบการเงินท่ีมีวนิยัรองรับ ซ่ึงมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัสูง เน่ืองจากมีการพฒันาในความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคคลากรของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  
บริษทัฯ รักษาคุณภาพในการจ าหน่ายสินคา้ และใหบ้ริการ สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 
                 การจัดหาผลติภัณฑ์ หรือบริการ  
               ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 
 -  ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นการซ้ือขายสินคา้ และใหบ้ริการ  
 -   การจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่าย ไดจ้ากตวัแทนสินคา้ในประเทศไทย เช่น บริษทัฯ เป็นผูแ้ทนจดั

จ าหน่ายใหก้บั บริษทั ไอ บี เอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั บางผลิตภณัฑต์อ้งสัง่ซ้ือจาก IBM ต่างประเทศดว้ย 
 -   จ านวนผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ใหบ้ริษทัฯ มีประมาณ  10 ราย 
 -    บริษทัฯ พ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ใหบ้ริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั คือบริษทั ไอ บี เอม็ (ประเทศไทย) 

จ ากดั จ านวน 1 ราย  โดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ คือ บริษทัฯ เป็น Business Partner ของบริษทัดงักล่าว โดยมี
ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือคือ  Hardware และ Software ผลิตภณัฑบ์ริการตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 
 -    ความเส่ียงของการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายดงักล่าวขา้งตน้ คือบริษทัฯ ดงักล่าวแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นผูแ้ทน
จ าหน่ายสินคา้ให ้มากกวา่ในปัจจุบนั ซ่ึงอาจท าใหป้ริมาณการขายสินคา้ลดลง  บริษทัฯ ประเมินวา่โอกาสเกิดอยู่
ในระดบัต ่า แต่ถา้เกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ค่อนขา้งสูง  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีมาตรการจดัการโดยรักษา
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้  มีวนิยัทางการเงินท่ีเขม้งวด เพ่ือรักษาช่ือเสียงและความมัน่ใจทางการคา้ท่ีมีต่อกนั 
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 เร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือก าจัดวตัถุดิบเหลอืใช้ 
              -  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัฯ ซ้ือขายไม่มีวตัถุดิบเหลือใช ้  ไม่มีโรงงานท่ีอาจมีผลต่อมลภาวะ  ดงันั้น
ในระดบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  จึงไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 -    ไม่มีงานท่ีมีมูลค่าสูงเกินร้อยละ 10 ของรายไดร้วม คา้งส่งมอบ 

                      
 4.2    ธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 
ธุรกจิพลงังานไฟฟ้า 

1. ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
 1. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบนับริษทัฯมีการลงทุน 

ร่วมกบัวิสาหกิจจีนรวม 6 แห่งประกอบดว้ยโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Cogeneration 
Power Plant ) ในมณฑลเจียงซู 1 โรงงาน มณฑลเจอ้เจียง 2 โรงงาน และมณฑลเฮยหลงเจียง 1 โรงงาน ส าหรับ
มณฑลยนูนานมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานน ้ า 1 โรงงาน และ Yunan Energy Luliang- Union ท่ี
ปรับเปล่ียนมาเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 1 โรงงาน 

 2. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย บริษทัฯ มีการลงทุนในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 

(Independent Power Producer: IPP) คือบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั ผลิตไฟฟ้าและจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

 

2. การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใชถ่้านหินเป็นวตัถุดิบ

หลกั ส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ  โดยมีการท าสญัญาซ้ือขายกบัเหมืองถ่าน
หิน โรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้ าในมณฑลยนูนานใชว้ธีิผนัน ้ าจากล าน ้ าบนภูเขา ผา่นอุโมงคม์าสู่เคร่ืองป่ันไฟฟ้า 
ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยใชก๊้าชธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นแหล่งพลงังาน 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2554 
ธุรกจิผลติไฟฟ้าในประเทศจีน 

        โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนยงัคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเติบโตชา้ลง เน่ืองจากการส่งออกชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลก และความพยายาม
ของรัฐบาลจีนท่ีจะแกปั้ญหาเงินเฟ้อในประเทศ ท าให้ความตอ้งการไฟฟ้าเติบโตในอตัราลดลง  รวมถึงความไม่
สมดุลระหว่างราคาไฟฟ้ากบัราคาถ่านหิน มีผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าโดยรวม โรงงานผลิต
ไฟฟ้าท่ีบริษทัร่วมทุนส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม  ซ่ึงยงัขายพลงังานความร้อนในรูปของไอ
น ้ าดว้ย  ความตอ้งการไอน ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถช่วยลดผลกระทบไดส่้วนหน่ึง ดงันั้นในปี
น้ีโรงงานท่ีมีการขายไอนา้ไดใ้นสดัส่วนท่ีสูง ผลประกอบการก็ยงัอยูใ่นระดบัท่ีดี ส่วนโรงงานท่ีมีสัดส่วนการขาย
ไฟฟ้ามาก  แต่การขายไอน ้ ามีนอ้ยมีผลประกอบการท่ีลดลง   

และในปี 2554 โรงไฟฟ้า Yunan Energy Luliang- Union Power Co.,Ltd. ในมณฑลยนูนานท่ี
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ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรมาเป็นการผลิตแบบพลงังานความร้อนร่วมเช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าในมณฑลเจอ้เจียง และ
เจียงซู เร่ิมเดินเคร่ืองจกัรแลว้ มีโรงงานอุตสาหกรรมยา้ยมาอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมใหม่บริเวณใกลเ้คียง  และเร่ิม
มีความตอ้งการไอน ้ าเพ่ิมข้ึน แต่การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการไอน ้ าถึงระดบัเต็มก าลงัผลิตอาจตอ้งเวลาอีกระยะ
หน่ึง 

ในปีน้ี บริษทัฯ ไดต้ดัสินใจขายโรงไฟฟ้า  Wuxi-Union Cogeneration ใหก้บัผูถื้อหุน้ใหญ่ฝ่ายจีนไป  
เน่ืองจากเมือง Wuxi มีการขยายตวัและมีนโยบายให้โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมยา้ยออกจากเขตเมือง  
สถานท่ีตั้งโรงไฟฟ้า Wuxi-Union ก็อยูใ่นบริเวณการขยายตวัของเมือง ลูกคา้หลกัของบริษทัฯ หลายรายตอ้งยา้ย
ออกไป ประกอบกบัโรงไฟฟ้า Wuxi-Union ใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีผลท าให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนใน
บริเวณนั้น ทางการจึงมีนโยบายให้ยา้ยโรงไฟฟ้าไปตั้งยงัสถานท่ีใหม่ หรือตอ้งเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิงจากถ่าน
หินเป็นก๊าซธรรมชาติ  บริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ โดยสภาพการท่ีเกิดข้ึน โรงไฟฟ้าไม่สามารถจะด าเนินธุรกิจ
ต่อไปไดต้ามปกติ  นอกจากจะตอ้งลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีสูงในการยา้ยสถานท่ี หรือปรับเปล่ียนระบบการผลิต
ตามขอ้ก าหนดของทางการ อนัอาจท าให้ผลตอบแทนท่ีจะได้รับไม่คุม้เงินลงทุน จึงเห็นควรให้มีการขายเงิน

ลงทุนไป  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บความเสียหายจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว  นอกจากน้ีบริษทัร่วมทุน Yunan 
Energy Qujing- Union Power  มีผลประกอบการขาดทุนต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน ท าให้เร่ิมเกิดปัญหาขาด
สภาพคล่อง อีกทั้งไม่สามารถจะด าเนินธุรกิจใหมี้ก าไรได ้ เน่ืองจากราคาถ่านหินท่ีสูงข้ึนอยา่งมาก ในขณะท่ีราคา
ขายปรับข้ึนได้น้อยมาก ซ่ึงถา้ด าเนินต่อไปอาจจะท าให้มีผลกระทบทางการเงินได้  กรรมการบริษทัร่วมทุน
ดงักล่าวไดมี้มติใหห้ยดุการด าเนินการ 

 

ธุรกจิผลติไฟฟ้าในประเทศไทย 
        บริษทัมีการลงทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน

ร่วมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นไร่ 
อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 7,325 ลา้นบาท  บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อย
ละ 10 ในปีน้ีสามารถเดินเคร่ืองไดเ้ตม็ตามก าลงัผลิตในสญัญา  มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัผลิต

ไฟฟ้าน้ีได้ด าเนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใต้ข้อก าหนดของทางการ (Environmrntal 
Impact Assessment EIA) มาโดยตลอด และเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในเร่ืองการให้ความส าคญัแก่การดูแลรักษา 
และควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงไดน้ าระบบ  ISO 14000 เขา้ใชง้านและไดรั้บการรับรองมาตรฐานการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO ปัจจุบนัก าลงัด าเนินการเพ่ือให้ไดก้ารรับรองมาตรฐานการ

จดัการดา้นความปลอดภยั  TIS/OHSAS  18001 

 
 แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  
          ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคของประเทศ  ปริมาณการผลิตและการขายข้ึนอยูก่บัการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศจีนมีเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลกั ในปี 2554 ไดรั้บผบกระ
ทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ซ่ึงน่าจะมีผลต่อเน่ืองถึงปี 2555 แมว้่าช่วงปลายปีรัฐบาลจะเร่ิมผ่อนคลาย
มาตรการเขม้งวดทางการเงินลง ซ่ึงอาจกระตุน้การลงทุนใหม่และการใชจ่้ายภาคครัวเรือนท าให้ความตอ้งการใช้
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ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนได ้แนวโนม้ความตอ้งการไอน ้ าของลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนก็เป็นปัจจยับวกท่ีจะช่วยลด
ผลกระทบลงบา้ง แต่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจของประเทศจีน และความไม่สมดุลระหว่างราคาไฟฟ้ากบั
ราคาถ่านหินยงัเป็นปัจจยัเส่ียงอยู ่โรงงานไฟฟ้าท่ียงัมีศกัยภาพจึงตอ้งท าการปรับเปล่ียนสัดส่วนโครงสร้างธุรกิจ 
โดยใหเ้นน้การขายไอน ้ าใหไ้ดม้ากข้ึน และจ ากดัการขายไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสดัส่วนท่ีเหมาะสม 

 

4.3  ธุรกจิอตุสาหกรรมเคม ี

1. ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
          บริษทัมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี 2 บริษทั คือ 

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

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

เม่ือปี พ.ศ.2550 ท าการผลิต Phthalic Anhydride (PA) ซ่ึงเป็นสารเคมีใชเ้ป็นตวัเติมแต่งในพลาสติก 
(Plasticizer)  

  
2. การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
        การผลิต Citric Acid ใชว้ตัถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร คือ ขา้วโพด ซ่ึงเป็นธญัพืชท่ีมีแหล่ง

เพาะปลูกอยูใ่นตอนบนของประเทศจีน  ผลผลิตเปล่ียนแปรไปตามฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศ ในปัจจุบนัได้
พฒันาเคร่ืองจกัรใหส้ามารถใชม้นัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน 

การผลิต Phthalic Anhydride ใช ้  Ortho-Xylene เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีไดจ้ากขบวนการ
กลัน่แยกน ้ ามนัดิบ ส่วนใหญ่จดัหาจากในประเทศ และทางบริษทัฯ ก าลงัหาลู่ทางท่ีจะน าเขา้เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 
ผลการด าเนินงานในปี 2554   และแนวโน้มอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 

      โรงงาน Yixing-Union Biochemical ไดเ้ร่ิมทดลองน าเขา้มนัส าปะหลงั เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ส าหรับรองรับการผลิตท่ีจะขยายตวัในปี 2555 แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ความตอ้งการในตลาดลดลง
และแข่งขนัดา้นราคาสูงข้ึน กระทบความสามารถในการท าก าไรในช่วงน้ี 

       Phthalic Anhydride ส่วนใหญ่น าไปใชเ้ป็นตวัเติมแต่งในพลาสติก PVC ซ่ึงใชม้ากในงาน
ก่อสร้าง เน่ืองจากนโยบายควบคุมความร้อนแรงทางเศรษฐกิจของจีน ซ่ึงส่วนหน่ึงมีมาตรการจ ากดัการซ้ือและ
ควบคุมการขยายตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีอยูอ่าศยั ท าใหมี้ผลกระทบกบัธุรกิจก่อสร้างและอุตสาหกรรม
ต่อเน่ือง และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  เม่ือภาวะความตอ้งการอ่อนตวัลง ประกอบกบัมีผูผ้ลิตมากข้ึน 

การแข่งขนัดา้นราคาจึงสูงข้ึน  ในขณะท่ีราคาวตัถุดิบ ortho-Xylene ปรับสูงข้ึนมาก ท าใหธุ้รกิจน้ีไม่สามารถท า
ก าไรได ้  ในปี 2555 บริษทัน้ีมีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหส้ามารถใชว้ตัถุดิบตวัอ่ืนเป็น
ทางเลือก เพื่อใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้
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ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน 
            บริษทัฯ ลงทุนธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศจีน ท่ีเมือง Jiashan มณฑล Zhejiang เป็น
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขาย  มีพ้ืนท่ีก่อสร้างทั้งหมด 260,000 ตารางเมตร    

 ผลการด าเนินงานในปี 2554  
         โครงการก่อสร้างระยะแรก หลงัจากเปิดตวัมีผูม้าจบัจองหมดภายในเวลาอนัรวดเร็ว  และจะมีการ
ส่งมอบอาคารในปี 2555 ระยะท่ี 2 อยูใ่นระหวา่งการพฒันาและเปิดใหจ้บัจอง 
  

 4.4  กลุ่มการลงทุนและอืน่ๆ 
 ลกัษณะของเงินลงทุน นอกจากการลงทุนในบริษทัในกลุ่มท่ีผลิตสินคา้ซ่ึงอยูใ่นประเทศไทย และลงทุน
ในโครงการท่ีประเทศจีน ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม และธุรกิจผลิตสารเคมี ซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลขา้งตน้ไวแ้ลว้ บริษทัยงัมีการลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตพรมรถยนต ์และธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศ
จีน และยงัมีเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ โดยค านึงถึงปัจจยัพ้ืนฐานของหลกัทรัพยน์ั้นๆ เป็นเกณฑ ์  ประกอบกบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ย เน่ืองจากเงินลงทุนเป็นประเภทธุรกิจท่ีไม่มีการผลิตและไม่ตอ้งอาศยัการตลาด
และการแข่งขนั หรือจดัหาวตัถุดิบแต่อยา่งใด นอกจากแหล่งเงินลงทุนท่ีมาจากทุนจดทะเบียน ก าไรสะสม และ
แหล่งเงินกูเ้ท่านั้น บริษทัจึงไม่มีขอ้มูลเปิดเผยในเร่ืองการผลิต การตลาด และการแข่งขนัในธุรกิจการลงทุน  
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
รายละเอยีดของสินทรัพย์ของบริษัท และ บริษัทย่อยในปี 2554 

 

 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

                            (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 
รอการพฒันา 

อาคารโรงงาน 
และอาคาร
ส านกังาน 
ให้เช่า 

 
 
 

รวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 
รอการพฒันา 

อาคารโรงงาน 
และอาคาร
ส านกังาน 
ให้เช่า 

 
 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554       

ราคาทุน 723,293 2,371,202 3,094,495 469,936 1,944,645 2,414,581 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (19,625) (1,929,594) (1,949,219) (9,181) (1,660,329) (1,669,510) 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (4,413) (107,583) (111,996) (4,413) (89,983) (94,396) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 699,255 334,025 1,033,280 456,342 194,333 650,675 

 

 
         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2553 973,894 675,651 
ซ้ือสินทรัพย ์ 108,226 74,401 
จ าหน่ายสินทรัพย ์– ราคาตามบญัชี (150) (150) 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์– ราคาตามบญัชี 458 2,925 
ค่าเส่ือมราคา (113,413) (102,152) 
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 64,298 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33) - 
มูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2554 1,033,280 650,675 
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ทีด่ิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 

                          (หน่วย : พนับาท) 

       งบการเงินรวม 
 
 
 
   

 
 
 

ท่ีดิน 

 
 

ส่วนปรับปรุง 
ท่ีดิน 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่า

อาคาร และระบบ
สาธารณูปโภค 

 
เคร่ืองจกัร 

และ 
อุปกรณ์ 

 
โรงงานผลิต 
กระแส 
ไฟฟ้า 

 
 
 

อ่ืนๆ 

 
 
 

รวม 
ราคาทุน        
31 ธนัวาคม 2553 - ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 170,467 12,401 1,390,292 4,553,877 550,030 1,948,640 8,625,707 
ซ้ือเพ่ิม 126 269 10,529 217,122 69,448 615,624 913,118 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - - (84,833) (254,634) (17,929) (145,873) (503,269) 
โอน - - 42,892 297,963 - (340,855) - 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน 2,468 - - - - - 2,468 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 16,284 - 57,515 95,852 169,651 
31 ธนัวาคม 2554 173,061 12,670 1,375,164 4,814,328 659,064 2,173,388 9,207,675 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2553 - ตามท่ีจดัประเภทใหม่ - 6,327 851,440 3,816,669 172,960 845,088 5,692,484 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 342 57,607 251,169 40,786 160,751 510,655 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

 
(72,307) 

 
(220,684) 

 
(136) 

 
(121,617) 

 
(414,744) 

โอน - - 6,620 4,673 - (11,293) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 331 - 20,503 21,866 42,700 
31 ธนัวาคม 2554 - 6,669 843,691 3,851,827 234,113 894,795 5,831,095 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า        
31 ธนัวาคม 2553 - ตามท่ีจดัประเภทใหม่ - - 7,181 18,699 - 182 26,062 
บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 2,514 968 - - 3,482 
ลดลงจากการจ าหน่าย - - (9,695) (17,868) - (81) (27,644) 
31 ธนัวาคม 2554 - - - 1,799 - 101 1,900 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2553 170,467 6,074 531,671 718,509 377,070 1,103,370 2,907,161 
31 ธนัวาคม 2554 173,061 6,001 531,473 960,702 424,951 1,278,492 3,374,680 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
ปี 2553 (394 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 471,611 
ปี 2554 (410 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 510,655 
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                                                                                                                                                               (หน่วย : พนับาท)                                           

     งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 
 

 
 

ท่ีดิน 

อาคาร  
และระบบ

สาธารณูปโภค 

 
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 

อ่ืนๆ 

 
 

รวม 
ราคาทุน      
31 ธนัวาคม 2553-ตามท่ีจดัประเภทใหม่ 27,502 137,419 204,934 330,278 700,133 
ซ้ือเพ่ิม - - - 16,649 16,649 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย - (2,383) (155) (28,735)   (31,273) 
31 ธนัวาคม 2554 27,502 135,036 204,779 318,192 685,509 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
31 ธนัวาคม 2553-ตามท่ีจดัประเภทใหม่ -  126,437 201,028 288,592 616,057 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,651 1,529 13,661 17,841 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย /ตดัจ าหน่าย - (2,383) (154) (28,080) (30,617) 
โอน - - 75 (75) - 
31 ธนัวาคม 2554 -  126,705 202,478 274,098 603,281 

ค่าเผือ่การด้อยค่า      
31 ธนัวาคม 2553-ตามท่ีจดัประเภทใหม่  - - 917 100 1,017 
31 ธนัวาคม 2554  - - 917 100 1,017 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2553 27,502 10,982 2,989 41,586 83,059 

31 ธนัวาคม 2554 27,502 8,331 1,384 43,994 81,211 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
ปี 2553  (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   19,683 

ปี 2554  (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   17,841 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 
แต่ยงัใชง้านอยู ่  มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ  3,487 ลา้นบาท   

( 2553 : 3,572 ลา้นบาท )   (งบการเงินเฉพาะกิจการ  :  541 ลา้นบาท  (2553 :  546 ลา้นบาท)) 
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สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2554  
(1) ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 

บริษัท  บริษัทยอ่ย 

มลูคำ่ตำม
บญัชี 

(ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ 

 

 

ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

 มลูคำ่ตำม
บญัชี 

    (ล้ำนบำท) 

สถำนที่ตัง้ ขนำด กำรถือ
กรรมสิทธ์ิ 

วตัถปุระสงค์
กำรถือครอง 

483.84 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 

1 งำน 

96 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

เป็นที่ตัง้
ส ำนกังำน
ใหญ่ 

 394.46 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 

140 ไร่ 
1 งำน 
73 ตรว. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
ไมมี่ภำระ
ผกูพนั 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรในเครือ
และให้บริษัท
ในเครือเชำ่ 

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

144 ไร่ 

3 งำน 

67 ตรว. 

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
กิจกำรและ
ให้ในเครือเชำ่ 

      

 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 

202.66 ถ.สขุมุวิท 

ต.บำงจำก 

อ.พระโขนง 

กรุงเทพฯ 

อำคำร 
1 หลงั 
9 ชัน้ 

6,757.2 

ตรม. 

อำคำร 

1 หลงั 
2ชัน้ 
180 
ตรม. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน       
 
 
 
                 
เป็นอำคำร
บริกำร 

 662.82 

 

เขตนิคม
อตุสำหกรรม
บำงชนั 

ถ.เสรีไทย 

อ.มีนบรีุ 

กรุงเทพฯ 

เป็น
อำคำร 

19 หลงั 

32,191.80 

ตรม. 

ถือ
กรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

เป็นอำคำร
ส ำนกังำน
โรงงำนผลิต
และคลงัสินค้ำ 

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

เป็น
อำคำร 
5 หลงั 

10,260 

ตรม. 

ถือกรรมสิทธ์ิ
เต็ม  
 

ส ำหรับขยำย
กิจกำรในเครือ
และให้บริษัทใน
เครือเช่ำ  
เรือนรับรอง 
โรงยิม  
โรงอำหำร 

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

เป็น
อำคำร  
30 หลงั 

64,548 

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 

140,933 

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 

  เขตบริหำร
พิเศษฮอ่งกง
แหง่
สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

4 ห้อง 

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 

  มณฑลเสิ่นเจิน้
มณฑลเทียนจิน 
มณฑลกวำ่ง-
โจว สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

3 ห้อง 

701.18 
ตรม. 

 บ้ำนพกั 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ แบ่งเป็นการลงทุนในประเทศ  และการลงทุนในต่างประเทศ   ซ่ึงการลงทุน 

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

           บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ทรัพยสิ์นของบริษทั                   
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   7. โครงสร้างเงินทุน           
     

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

       (จ)  กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (shareholders agreement)ในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงานของบริษทั 

 
   (2)   ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด  10 รายแรก ของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
  ณ วนัที ่  8  เมษายน  2554 

ล ำดบั รำยช่ือผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง ธุรกิจหลกั จ ำนวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วน % 
1 กลุ่มบริษทั     
 1.1  บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมดำ้ย จ  ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 28,938,500 9.65 
 1.2  บริษทั ยเูน่ียนบริหำรธุรกิจ  จ  ำกดั      กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 22,574,000 7.53 
 1.3  บริษทั ยเูน่ียนแคปปิทอล จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 19,797,800 6.60 
 1.4  บริษทั  โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 17,968,300 5.99 
 1.5  บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 12,973,640 4.33 
 1.6  บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ำกดั บมจ.สหยเูน่ียน ลงทุน 6,239,994 2.08 
 1.7  บริษทั ยเูน่ียนรวมทุน จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 6,082,000 2.03 
 1.8  บริษทั ดำรกำนนท ์จ ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 3,000,000 1.00 
 1.9  บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ำกดั บมจ.สหยเูน่ียน ลงทุน 2,782,700 0.93 
 1.10 บริษทั ยเูน่ียน เวล็ท ์แมนเนจเมน้ท ์จ  ำกดั กลุ่มดำรกำนนท ์ ลงทุน 2,420,000 0.81 
2 ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)   12,325,000 4.11 
3 SOLID GAINS DEVELOPMENT LIMITED   10,745,000 3.58 
4 นำงจำรุณี  ชินวงศว์รกุล   9,838,500 3.28 
5 นำยวิชิต  ชินวงศว์รกุล                                                                                     9,232,900 3.08 
6 นำยก ำธร  พนูศกัด์ิอุดมสิน   7,985,644 2.66 
7 บริษทั อำคเนยป์ระกนัชีวิต จ  ำกดั   6,703,800 2.24 
8 นำยชุตินธร  ดำรกำนนท ์                                                                                                                  3,427,700 1.14 
9 นำยส ำเริง  มนูญผล                                                                                         3,127,300 1.04 

10 GERLACH & CO-DIMENSIONAL EMERGING 
MARKETS VALUE  FUND 

  2,976,400 0.99 
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหลกัเกณฑ์ 
      

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี)  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการให้
ผูถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมจากการลงทุน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของกิจการดว้ย 
               ส่วนนโยบายท่ีบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลใหก้บับริษทัฯ นั้น ข้ึนอยูก่บันโยบายการจ่ายเงินปันผล และผล
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งนั้นๆ 
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  8.  การจัดการ  

                 8.1   โครงสร้างการจัดการ 
 
 โครงสร้างกรรมการบริษทัฯ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการ ทั้งหมด  4  ชุด คือคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึง
มีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน หรือเป็นจ านวน 1 ใน 3  จากกรรมการบริษทั 15 คน  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด มีดงัน้ี 

 
(1) คณะกรรมการบริษัท  มีจ านวนทั้งหมด 15  คน ดงัต่อไปน้ี 

                             รายช่ือ                                                    ต าแหน่ง 
1. นายพนสั    สิมะเสถียร             ประธานกรรมการ 
2.  นายสมภพ    อมาตยกลุ                  รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ และประเมินผล
      กิจการใน ประเทศ และกรรมการอิสระ      
3. นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา  รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน 
4. นายชุตินธร    ดารกานนท ์                 รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน 
5. นางอารยา    อรุณานนทช์ยั                  กรรมการอิสระ 
6. นางสาวภคินี    พฤฒิธ ารง                      กรรมการอิสระ 
7. นายจกักช์ยั    พานิชพฒัน์               กรรมการอิสระ/ท่ีปรึกษา 
8. นายยรรยง     ตั้งจิตตก์ลุ    กรรมการอิสระ    
9. นายฐิติวฒัน์    สืบแสง    กรรมการผูอ้  านวยการ 
10 .นางสาวดาลดัย ์   ทรัพยท์วชียักลุ     กรรมการ 
11. นายอกัษรประสิทธ์ิ             ดารกานนท ์        กรรมการ 
12.  นายบวรรัตน์       ดารกานนท ์                   กรรมการ  
13.  นายวชัรพงษ ์       ดารกานนท ์                   กรรมการ 
14.  นายนนัทิยะ        ดารกานนท ์                    กรรมการ 
15.  นางพินิจพร   ดารกานนท ์  เกษมทรพย ์   กรรมการ 

   
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าทีต่ามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกจิ ดังนี ้

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

         3. ก ากับดูแลให้บริษทัฯมีระบบบัญชีท่ีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการบัญชี และมีรายงานทางการเงินท่ี
เปิดเผยขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้น 

               4. ดูแลรักษาช่ือเสียง และภาพลกัษณ์อนัดีงามของบริษทัฯ 
               5.พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการผูอ้  านวยการของบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการบริษทัในกลุ่มท่ีมี
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บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ 

 6. ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูอ้  านวยการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัใน
กลุ่ม  
                7. พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการผูอ้  านวยการบริษทัฯ เสนอ 
                8. ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูอ้  านวยการบริษทัฯ และพิจารณาเงินค่าตอบแทนการท างาน
แต่ละปีของกรรมการผูจ้ดัการบริษทัในกลุ่ม 

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

  

กรรมการอสิระของบริษัทฯ มีจ านวน  5   คน หรือมีจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วย 

 1.   นายสมภพ  อมาตยกลุ 
2.   นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ 
3.   นางอารยา  อรุณานนทช์ยั 
4.   นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง 
5.   นายยรรยง  ตั้งจิตตก์ลุ   

  

 หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกกรรมการอสิระ 
                     บริษทัฯ มีหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท่ี้มีความสามารถ มีประสบการณ์ เขา้ใจ
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในกลุ่มของบริษทัฯ ซ่ึงไม่ใช่ผูบ้ริหารงานประจ าของบริษทัฯ และเป็นผูมี้วสิยัทศัน์และ
มีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีรวมทั้งมีคุณสมบติัตามประกาศ ระเบียบ ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของทางการ 
กรรมการสรรหา ขอเชิญบุคคลเหล่านั้นเขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวา่กรรมการอิสระ
ขา้งตน้ สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถ ใหข้อ้คิดเห็นอยา่งอิสระท่ีเป็นประโยชน์อยา่งเหมาะสม กบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

 
 การประชุมคณะกรรมการ 
        ปกติ บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีคณะ
ผูบ้ริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเร่ืองเพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ใหท้ราบวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือแผนท่ีวางไวห้รือไม่ มีเร่ืองตอ้งพิจารณาแกไ้ขอยา่งไร และมอบหมายให้
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มีผูติ้ดตามด าเนินการต่อไป  ในรอบปี 2554  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จ านวน 12 คร้ัง  กรรมการท่ีไม่ติด
ภารกิจในต่างประเทศหรือมีเหตุสุดวิสัยจะเขา้ประชุมทุกคร้ัง เน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนในต่างประเทศมาก  
ดงันั้นกรรมการบางคนจึงมีความจ าเป็นตอ้งก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีบริษทัฯ ลงทุนใน
ต่างประเทศ  จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนได ้ในปี 2554 กรรมการบางคนซ่ึงอยู่ท่ี
ส านกังานของบริษทัยอ่ยท่ีนครเซ่ียงไฮ ้ฮ่องกง หรือสหรัฐอเมริกา จะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
วิธี Video conference ในวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ย  อยา่งไรก็ตาม เลขานุการบริษทัฯ ไดส่้งบนัทึก
รายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกคน ทั้ งท่ีเขา้ประชุมหรือไม่ได้เขา้ประชุมเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
รับทราบและรับขอ้เสนอแนะ (ถา้หากมี) 
 

           ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ าปี 2554 มีดังนี ้
  รายช่ือ                                               จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมฯ 

1.  นายพนสั    สิมะเสถียร  12/12 

2.  นายสมภพ    อมาตยกลุ    12/12 

3.  นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา   12/12   (รวมผา่น  VDO ConF. 1 คร้ัง) 

4.   นายชุตินธร    ดารกานนท ์   9/12    (รวมผา่น  VDO Conf.  4  คร้ัง) 

5.  นางอารยา    อรุณานนทช์ยั  11/12 

6.  นางสาวภคินี   พฤฒิธ ารง  11/12 

7.  นายจกักช์ยั    พานิชพฒัน์  11/12 

8.  นายยรรยง    ตั้งจิตตก์ลุ   11/12 

9.  นายฐิติวฒัน์    สืบแสง   12/12 

10. นางสาวดาลดัย ์  ทรัพยท์วชียักลุ  12/12 

11. นายอกัษรประสิทธ์ิ   ดารกานนท ์   9/12     (รวมผา่น  VDO ConF. 1 คร้ัง) 

12. นายบวรรัตน์   ดารกานนท ์  12/12   (รวมผา่น  VDO ConF. 8 คร้ัง) 

13. นายวชัรพงษ ์  ดารกานนท ์   11/12   (รวมผา่น  VDO ConF. 3 คร้ัง) 

14. นายนนัทิยะ   ดารกานนท ์    9/12 

15. นางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย ์   8/12     (รวมผา่น  VDO ConF. 4 คร้ัง) 
 

  เลขานุการบริษัทฯ  คือ  นางศิรินนัท ์ ศนัสนาคม ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดซ่ึง
ระบุไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัท่ี 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, 
มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23   
 บริษทัฯ ไดแ้นบขอ้มูล  เก่ียวกับวุฒิการศึกษา ประวติัและประสบการณ์ ตลอดจนประวติัการอบรม
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี และทกัษะของการเป็นกรรมการของกรรมการบริษทั และขอ้มูลของผูบ้ริหาร มาดว้ยแลว้ 
ปรากฏตามเอกสารแนบ หมายเลข 8  ส่วนรายช่ือของกรรมการบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข  9 หมายเลข 10 และหมายเลข 11 ตามล าดบั 
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(2)    คณะกรรมการตรวจสอบ  ( audit  committee ) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจ านวน 3 คน และมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต.  และได้ผ่านมติคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี  19 
พฤศจิกายน 2552 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหน่ึง 
โดยมีระยะเวลา 3 ปี  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

1.  นายสมภพ  อมาตยกลุ              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั         กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง           กรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินบริษทัฯ คือนางอารยา  

อรุณานนท์ชัย ซ่ึงมีประสบการณ์ผ่านส านักงานตรวจสอบบัญชี ไพร์ส วอเตอร์ เฮ้าส์ และเคยเป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการบริษทัหลกัทรัพยม์าก่อน 

 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบคือ 

 1.   สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการคดัเลือก ทบทวน และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก 
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก เก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  และสอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของทางการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และดูแลไม่ใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

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

5.  ใหฝ่้ายจดัการมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ ตลอดจนติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว 

6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ส าคญั 

7.  ประเมินผลการปฏิบติังานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 8.  ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
ทั้งน้ี ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเขา้ร่วม
ประชุมคนละ 4 คร้ัง 
 

   (3)  คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีมีประสบการณ์ และมีคุณสมบติัเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนั ตามรายนามดงัน้ี 
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  รายช่ือ     ต าแหน่ง 
 1. นายสมภพ  อมาตยกลุ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 2. นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 3. นายชุตินธร  ดารกานนท ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

1.  มีหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ 

2.  ก าหนดแนวทางการสรรหา กรรมการบริษทั 

3.  พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 

4.  ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการโดยน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
 ทั้งน้ี มีการประชุมเร่ืองของกรรมการสรรหาและก าหนดผลตอบแทนของปี 2554 ไปแลว้ ตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม ปี 2554  จ านวน 1 คร้ัง 
 

(4 )  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วย 
  รายช่ือ     ต าแหน่ง 

1.  นายฐิติวฒัน์  สืบแสง   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีีี ่ยง 

2.  น.ส.ดาลดัย ์ ทรัพยท์วชียักลุ  กรรมการ 

3.  นายวชัรพงษ ์  ดารกานนท ์  กรรมการ 

4.  นางศรีนวล  สมบติัไพรวนั  กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ วางนโยบาย และติดตามดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงของ

บริษทัฯ ทบทวน ปรับปรุงประเภทความเส่ียง พิจารณาโอกาสเกิด ผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ และ
ติดตามผล  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเฉพาะดา้น
เพื่อปฏิบติังานบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสมได ้  
     

     8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
                     การเลือกตั้งกรรมการของบริษทั ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
ซ่ึงท าหนา้ท่ี พิจารณาสรรหาผูท้รงคุณวฒิุหรือผูมี้ความรู้ ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
ตลอดจนมีเวลาเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีให้บริษทัฯ และมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อระเบียบของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ  
ซ่ึงด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  

2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะคร้ังเดียวเตม็ตามจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งใน
คราวนั้นก็ได ้ ทั้งน้ี ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร ซ่ึงใชว้ธีิการเลือกตั้งใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายมหาชน 
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2.3  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน
ท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  ในส่วนของสิทธิผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั
ขา้งตน้ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกนั     

                      ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกในจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
สดัส่วน 1 ใน 3 
                       กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิจบั
สลากกนั และปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
                        กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง จะเลือกเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้
                        นอกจากการพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1.       ตาย 
2        ลาออก 
3.     ขาดคุณสมบติั 
4.    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ ท่ีเขา้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
5.       ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
ในปี 2554 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษทัฯ ทั้งน้ีผูท่ี้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ไดผ้า่น
กระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหา และก าหนดผลตอบแทนแลว้ รวมทั้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2554  วาระการเลือกตั้งกรรมการดว้ย 
 

                     8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
                8.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการทีเ่ป็นตัวเงิน 

        กรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นค่าตอบแทนประเภทเบ้ียประชุม 
และ/หรือ เงินตอบแทนบ าเหน็จกรรมการซ่ึงเป็นจ านวนคงท่ี ในฐานะหนา้ท่ีกรรมการตามต าแหน่งเท่านั้น ซ่ึงอยู่
ภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปี 2554 จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายไดรั้บ
นั้น มีรายละเอียดดงัน้ี
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                                         หน่วย : บาท 

ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทน
ต ำแหน่ง 

เบีย้ประชุม
กรรมกำร 

เบีย้ประชุม
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชุม 
กรรมกำรสรรหำ 

และก ำหนดค่ำตอบแทน 

รวมค่ำตอบแทน 
ที่รับจำก 
บริษทัฯ 

รวมค่ำตอบแทน 
ที่รับจำก 
บริษทัย่อย 

1 นายพนสั  สิมะเสถียร ประธานกรรมการ 4,050,000 120,000               -                 - 4,170,000   -  
2 นายสมภพ  อมาตยกุล รองประธานกรรมการ 3,240,000 120,000 132,000                 - 3,492,000   -  
    ประธานกรรมการตรวจสอบ             
    และกรรมการอิสระ             
    ประธานกรรมการสรรหาและ             
    ก าหนดค่าตอบแทน             
3 นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา รองประธานกรรมการ 3,240,000 120,000               -                 - 3,360,000 234,000 
4 นายชุตินธร  ดารกานนท ์ รองประธานกรรมการ 3,240,000 120,000               -                 - 3,360,000   -  
    กรรมการสรรหาและก าหนด             
    ค่าตอบแทน             
5 นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  กรรมการตรวจสอบและ            - 120,000 120,000                 -          240,000    -  
    กรรมการอิสระ              
    กรรมการสรรหาและก าหนด             
    ค่าตอบแทน             
6 นางสาวภคินี  พฤฒิธ ารง กรรมการตรวจสอบและ            - 120,000 120,000                 -          240,000    -  
    กรรมการอิสระ              
7 นายจกักช์ยั  พานิชพฒัน์ กรรมการ/ท่ีปรึกษา 600,000 120,000               -                 -          720,000    -  
8 นายยรรยง  ตั้งจิตตก์ุล กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000          16,000  
9 นายฐิติวฒัน์  สืบแสง กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        216,000  

10 นางสาวดาลดัย ์ ทรัพยท์วีชยักุล กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        132,000  
11 นายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000    -  
12 นายบวรรัตน์  ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000          72,000   
13 นายวชัรพงษ ์ ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        144,000          
14 นายนนัทิยะ  ดารกานนท ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000        144,000 
15 นางพินิจพร ดารกานนท ์เกษมทรัพย ์ กรรมการ            - 120,000               -                 -          120,000  - 

   14,370,000 1,800,000 372,000 0     16,542,000        958,000  
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          8.3.2  ค่าตอบแทนรวมในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงมีทั้งผูท่ี้เป็นกรรมการและไม่ไดเ้ป็นกรรมการ  
ในรอบปี  2554  รวมทั้งส้ิน 5 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนสั เท่ากบั 11,851,596.50 บาท   
กรรมการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารอ่ืน นอกจาก 5 รายขา้งตน้น้ี  ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี ต่อจากกรรมการ
ผูอ้  านวยการลงมา ท่ีไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนน้ีจากบริษทั เน่ืองจากมีต าแหน่งรับผิดชอบในฐานะผูบ้ริหาร
ของบริษทัอ่ืนในกลุ่ม และไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนสั จากบริษทันั้นๆ อยูแ่ลว้  

8.3.3  ในรอบปี 2554  บริษทัยอ่ยท่ีเป็นธุรกิจหลกั จ านวน 10 บริษทั  มีผูบ้ริหารรวมจ านวน 44 ราย  
ไดรั้บค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนสั รวมเป็นจ านวนรวม  64.7  ลา้นบาท 

                8.3.4   ค่าตอบแทนอ่ืน 

 นอกจากเงินเดือน โบนสัขา้งตน้   บริษทัฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหผู้บ้ริหารจ านวน 5 ราย ในลกัษณะ
เป็นเงินสมทบ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2554 เป็นจ านวนเงิน 314,952.-
บาท โดยมี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ กองทุนรวมบวัหลวง จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ 

 

  8.4  การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารไดใ้หค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการมาก ตลอดระยะเวลาท่ี

ผา่นมา ไดย้ดึถือหลกัคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลกัปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการในดา้นต่างๆ เพ่ือใหเ้กิด
ความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงยอมรับโดยคณะกรรมการบรรษทั  
ภิบาลแห่งชาติ  โดยบริษทัฯ ปฎิบติัในเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

8.4.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

(1)  บริษทัฯ ให้สิทธิอ่ืนแก่ผูถื้อหุ้น นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือสิทธิในการไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิรับเงินปันผลในอตัรา
เท่ากบัผูถื้อหุน้ใหญ่ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี)  

-  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ประมาณ 5 เดือน โดยมีช่องทางเลือกทาง website ของบริษทัฯ www.sahaunion.co.th หรือส่ง
ทางเอกสารมายงับริษทัฯ ก็ได ้

(2)  หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

     บริษทัฯ ส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเอกสารต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาก่อนวนัประชุม
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั พร้อมดว้ย 

-  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ีผา่นมา  เพ่ือประกอบการพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุม 

- ขอ้มูลงบการเงิน สรุปผลการด าเนินงาน ขอ้มูลรายงานประจ าปีล่าสุด เพ่ือศึกษาขอ้มูลก่อนพิจารณา
วาระรับทราบผลการด าเนินงาน และเตรียมค าถาม ขอ้สงสยั (ถา้มี) 

-  วตัถุประสงค ์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในวาระการประชุมต่างๆ 
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- ไดส่้งขอ้มูลกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ในวาระแต่งตั้งกรรมการประกอบดว้ย ประวติัการศึกษา 
ประวติัการท างาน ประเภทกรรมการ  ซ่ึงผา่นการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมีวธีิและหลกัเกณฑก์าร
สรรหาแลว้ กรณีถา้เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ จะมีขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ี
ผา่นมา และจ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ดว้ย 

-  ขอ้มูล ช่ือ สกลุ ของผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีท่ีสงักดั ประสบการณ์ความสามารถของผูส้อบ
บญัชี ค่าบริการ และกล่าวถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ประกอบวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

-  แสดงขอ้มูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย และเหตุผลประกอบ ในวาระขอ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

 (3)  การประชุมผูถื้อหุน้ 

-  บริษทัฯ ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง  ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะไปกบั
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

-  บริษทัฯ ไม่เคยจ ากดัสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ประการใด 
-  บริษทัฯ อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมผูถื้อหุน้  มีเจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือเร่ืองการ

ลงทะเบียน  เร่ืองหลกัฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 
-  สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้  มีเสน้ทางคมนาคมท่ีสะดวก ติดถนนใหญ่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  โดยมี

อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม และของช าร่วยไวรั้บรองผูถื้อหุน้ 

-  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการไดแ้นะน ากรรมการและผูบ้ริหารเป็น
รายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยประกอบดว้ย ประธานกรรมการ  กรรมการผูอ้  านวยการ  ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ  กรรมการ  เลขานุการบริษทั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และผูส้อบบญัชี 

-  ประธานท่ีประชุมแจง้วิธีการลงคะแนนเสียง  การใชบ้ตัรลงคะแนน  วธีิการนบัคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบก่อนเร่ิมประชุม 

-    ผูถื้อหุ้นมีสิทธิพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ  โดยมีวาระการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

-  วาระค่าตอบแทนกรรมการ  บริษทัฯ ช้ีแจงนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน และมี
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต าแหน่งในปีท่ีผ่านมาซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

-  วาระการเลือกตั้งกรรมการ  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบ
รายบุคคล หรือ แบบทั้งคณะก็ได ้ แลว้แต่ท่ีประชุมจะเห็นสมควร  โดยเสนอช่ือผูจ้ะด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 
หรือกรรมการเดิมท่ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป ซ่ึงผา่นการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาแลว้ พร้อมประวติั 
และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 

-  วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล  ประธานฯ ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ อตัราเงิน
ปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมทั้ งหลักเกณฑ์เหตุผลของจ านวนเงินปันผลท่ีเสนอขออนุมัติในปีน้ีพร้อมอัตรา
ผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนในการพิจารณาไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
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-  วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ประธานฯ เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีมากกวา่ 1 ราย โดยสงักดัส านกั
งานสอบบญัชีเดียวกนั  พร้อมประวติัการสอบบญัชี จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ี 
ก.ล.ต.ก าหนด  ทั้งยงัมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ หรือคณะกรรมการ หรือผูบ้ริหาร  
พร้อมทั้งอตัราค่าสอบบญัชี ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาขอ้มูลเพ่ือลงคะแนนเสียง 

-  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นตามวาระต่างๆ  โดยกรรมการ
ผูอ้  านวยการหรือกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ตอบค าถามทุกค าถามจนเป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้  ในส่วนของความคิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ มีการรับขอ้มูลเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  ทั้งน้ีในรายงานการประชุมมีการ
บนัทึกประเด็นค าถาม ค าตอบ ไวค้รบถว้น 

-  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  มีการบนัทึกมติท่ีประชุมอยา่งชดัเจนทุกวาระ พร้อมทั้ง บนัทึกจ านวน
คะแนนเสียงทุกประเภท คือเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ในทุกวาระซ่ึงประธานแจง้ใหท่ี้ประชุม
ทราบจากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ในการนบัคะแนนเสียงทุกวาระ  นอกจากน้ี รายงานการประชุมมี
การบนัทึกสาระส าคญัครบถว้นในแต่ละวาระ  และน าส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม  พร้อม
ทั้งมีระบบการจดัเก็บรักษาท่ีดี ซ่ึงสามารถตรวจสอบ และใชอ้า้งอิงไดต้ลอดเวลา  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูล

ดงักล่าวไดท่ี้  website ของบริษทั คือ www.sahaunion.co.th  
(4)  บริษทัฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(5)  โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ ไม่ไดมี้วตัถุประสงคส์ร้างกลไกการป้องกนัการครอบง ากิจการ  
แต่โครงสร้างการถือหุน้ท่ีมีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่ม ท่ีเป็นมาแต่อดีตประมาณ 30 ปีล่วงมาแลว้ เพ่ือการบริหาร
จดัการ การผลิต และการจดัจ าหน่าย เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ โดยหลีกเล่ียงเร่ืองความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

-  โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ ไม่เป็นแบบปิรามิด ตลอดเวลาท่ีผา่นมาไดมี้การแกไ้ขโครงสร้าง
การถือหุน้ไขวม้าโดยตลอด  เพ่ือขจดัความเก่ียวโยงกนั 

-  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไม่มีการถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุน้ท่ีออกแลว้ของบริษทัฯ 

-  บริษทัฯ มีหุน้ free float เกินกวา่ร้อยละ 40 ของหุน้ท่ีออกแลว้ทั้งหมด ซ่ึงท าใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์อยา่งคล่องตวัในตลาดรอง หรือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      

   

  8.4.2.  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
 (1)  บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  ไม่มีการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วน
นอ้ย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ 
 -   สิทธิการออกสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหล้งคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ไม่วา่
จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย หรือผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ มีสิทธิเสมอภาคกนัหมด 
 -   คณะกรรมการตอบค าถามทุกขอ้ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย และผูถื้อหุน้ต่างชาติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จน
ครบถว้น 

  -  ก่อนถึงวนัประชุม บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ สามารถเสนอวาระ หรือขอ้มูล

ต่างๆ เขา้มายงับริษทัฯ เพ่ือพิจารณาเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยอาจเลือกผา่นช่องทาง website ของบริษทัฯ ได้
ตั้งแต่ก่อนส้ินรอบปีบญัชี 1 เดือน หรือ 4 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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 -    บริษทัฯ อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยมีการแนบ
หนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงมีขอ้มูลตามแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 -   ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ มีการระบุถึงเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใชป้ระกอบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ พร้อมทั้งค  าแนะน าขั้นตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ โดยไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ ์
หรือเง่ือนไขอ่ืนใดใหเ้กิดความยุง่ยากในการมอบฉนัทะ 
 -   บริษทัฯ มีการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมดว้ยเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นหนงัสือมอบฉนัทะ 
รายงานการประชุม ขอ้มูลรายงานประจ าปี พร้อมงบการเงิน ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนั
ประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีเวลาศึกษาขอ้มูล และพิจารณาวาระต่างๆ เพ่ือตดัสินใจในการเขา้ร่วมประชุม 

 -    บริษทัฯ ใช ้ Website เป็นช่องทางประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงก าหนดการประชุมและวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนส่งหนงัสือนดัประชุมเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้บน

website ล่วงหนา้มากกวา่ 30 วนัก่อนถึงวนัประชุม 

 (2)  เร่ืองนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัฯ มีนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยระบุเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งน้ีไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และก าหนดบทลงโทษทางวนิยัเป็นล าดบัขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงพนกังาน ผูบ้ริหาร
และกรรมการไดรั้บทราบและปฏิบติัตาม 

 -  บริษทัฯ  มีนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยมีการแจง้ตารางเวลา
แต่ละปีต่อกรรมการ และผูบ้ริหารให้หลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการ
เปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงินประจ างวด หรือไตรมาสต่างๆ  และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูล
นั้นแลว้ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวกรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บทราบและปฏิบติัตาม 

(3)  ในปีท่ีผา่นมา กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลภายใน 

(4)  ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล หรือตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อ
หุ้นนั้น บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.อยา่งครบถว้น ก่อนท่ีจะท ารายการ 
เช่นน าขอ้มูลเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แลว้จึงน าขอ้มูลรายการดงักล่าวเขา้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ  แลว้เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งครบถว้น เช่นมีการ
ระบุประเภทรายการ  ช่ือและความสัมพนัธ์/ ลกัษณะการก่ียวโยงของบุคคลท่ีเก่ียวโยง ขนาดมูลค่าของรายการ  
นโยบายหรือหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคา เหตุผลและความจ าเป็นของการท ารายการ  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงความสมเหตุสมผลของรายการดงักล่าว  ส่วนในกรณีถา้มีรายการเขา้
ข่ายตอ้งประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ก็ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

(5)  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ แบบกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากในฐานะของบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ท่ี
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ท่ีมีการผลิตสินคา้แต่ละประเภท ซ่ึงแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกนั เพ่ือความสะดวกคล่องตวั
ในการบริหารงาน  แต่เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนอ านาจการต่อรองทางการคา้ บางคร้ังจึงจ าเป็นตอ้งมี
รายการระหว่างกนั ทั้งน้ี รายการระหว่างกนัของปี 2554 ทั้งหมด เป็นรายการทางการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ ซ่ึงมี
เง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป 

-  มูลค่ารายการระหวา่งกนัของปี 2554 มีจ านวนเงินรวม 1,905.78 ลา้นบาท เทียบเป็นร้อยละ  8.66 ของ
สินทรัพย ์และร้อยละ 19.27 ของรายไดร้วม 
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-  บริษทัฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
-  ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์/ ก.ล.ต. 
-  ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายสินทรัพย ์ตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย ์/ ก.ล.ต. 
 

 8.4.3.  กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไม่วา่จะเป็นสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย 

หรือการปฏิบติัตามสญัญาขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนั บริษทัฯ ปฏิบติักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายโดยยดึถือหลกัคุณธรรม 
คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นปัจจยัส าคญั เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธ์ และความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบริษทั กบัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย อนัจะท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ และบริษทัฯ จะสามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป  บทบาทของบริษทัฯ กบัผูส่้วนไดเ้สียต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1)  บริษทัฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีสะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ย ทั้งน้ีไดมี้ค ามัน่
ดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจของบริษทัฯ  

(2)  ในเร่ืองของพนักงาน  บริษทัฯ มีนโยบายชดัเจน และเป็นรูปธรรม ในการดูแลเร่ืองค่าตอบแทน 
และสวสัดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีคู่มือการปฏิบติังานในส่วนน้ีแยกไวเ้ฉพาะท่ีฝ่ายบุคคล ซ่ึง
พนกังานไดรั้บทราบแลว้ 

(2.1)  บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบาย และคู่มือการปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแลความปลอดภยั และสุขอนามยั
ของพนกังาน 

(2.2)  บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานในกลุ่มสหยเูน่ียน โดยมี
คณะกรรมการกองทุนฯ ดูแล ติดตาม และประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทุนฯ ซ่ึงเป็นทางช่วยใหพ้นกังานมีเงิน
ออมในระยะยาว ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายสมทบเงินเขา้กองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
          (2.3)  บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มมีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานในเครือสหยูเน่ียน  เพื่อหักเงินเดือน
น าส่งสหกรณ์ฯ ทุกงวด  พนักงานจะได้รับเงินน้ีทั้ งหมดเม่ือออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนเงินจ านวนน้ีในรูปของเงินปันผล ในขณะเดียวกนั สหกรณ์ออมทรัพยน้ี์สามารถให้พนักงานกูเ้งิน
ตามหลกัเกณฑข์องกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ดว้ย 

 (2.4)  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการพฒันาความรู้ ทกัษะ ของพนกังานตามระบบ  Competency 
เพื่อคดัเลือกผูท่ี้มีศกัยภาพ สามารถรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานในระดบัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง
หน่วยงานเพ่ือจดัสมัมนา  ฝึกอบรม  ใหค้วามรู้ทางวชิาชีพกบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ าต่อเน่ือง 
 (3)   บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 (4) ดา้นเก่ียวกบัลูกคา้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏิบติั โดยใหป้ฏิบติัต่อลูกคา้
อยา่งเป็นธรรมรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดี และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดยปฏิบติัตามค ามัน่ท่ีใหไ้วต้่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
 (5)  ดา้นเก่ียวกบัคู่แข่ง บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมกบัคู่แข่ง โดยใหมี้จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ 
  (6)  ดา้นเก่ียวกบัคู่คา้ บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมกบัคู่คา้ และรับผิดชอบโดยไม่เอาเปรียบ
คู่คา้ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงแมส้ถานการณ์จะมีการเปล่ียนแปลงจนท าใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์ก็ตาม 
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 (7)   ดา้นเก่ียวกบัเจา้หน้ี  บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี 
โดยมีการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ใหรั้บผิดชอบและปฏิบติัตามขอ้ตกลง เช่น เร่ืองการช าระค่าสินคา้ หรือเร่ือง
การช าระคืนเงินกู ้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 (8)  เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา  บริษทัฯ มีนโยบายและขอ้ปฏิบติัโดยประกาศไม่ใหพ้นกังานล่วงละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวนิยั 
 (9)  เร่ืองการต่อตา้นการทุจริต และหา้มจ่ายสินบน  บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัในเร่ืองน้ีอยา่ง
ชดัเจน และยดึถือเป็นขอ้ปฏิบติัมาโดยตลอดมากกวา่ 30 ปี 
 (10) เร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม  บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไม่ท าใหชุ้มชนในบริเวณใกลเ้คียงไดรั้บความเดือดร้อน แต่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ชุมชน สงัคม ใหมี้งานท า และมีสวสัดิการ บริษทัฯ ในกลุ่มมีการควบคุมเร่ืองเสียง เร่ืองมลภาวะ มีการบ าบดัก าจดั
น ้ าเสียใหไ้ดม้าตรฐาน มีการบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ใหโ้รงเรียนต่างๆ และสนบัสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนดว้ย 
    (10.1)  เหตุการณ์มหาอุทกภยั ปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มไดร่้วมกบัหน่วยงานทางราชการ
บริจาคส่ิงของใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยั 
 (11)  บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ลดมลภาวะต่างๆ 
โดยจัดท าบ่อบ าบัดน ้ าเสีย ควบคุมดูแลการปล่อยมลพิษ บริษทัฯ ในกลุ่มท่ีเป็นโรงงานผลิตมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งไดรั้บการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (12)  บริษทัในกลุ่ม ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และก าหนดเป็น
นโยบายใหมี้การฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประจ าต่อเน่ือง และน ามาปรับปรุงปฏิบติัใชก้บัองคก์ร 
 (13)  บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็น
นโยบาย และปรับปรุงการปฏิบติังานและระบบงาน ตลอดจนเปล่ียนแปลงเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การประหยดัพลงังาน 
 (14)  บริษทัฯ มีช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ / ร้องเรียน ในเร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อบริษทัฯ ท่ีเลขานุการบริษทัฯ และมีขั้นตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถึงสรุปรายงาน
ต่อกรรมการบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ สามารถติดต่อผา่นทางนกัลงทุนสมัพนัธ์ ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้ นางชนิดา  
เทพหสัดิน ณ อยธุยา หมายเลขโทรศพัท ์ 02-3115111 ต่อ 7674  หรือทางโทรสาร หมายเลข  02-7414823  เพื่อ
ประสานงานด าเนินเร่ืองในขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
  
 8.4.4.  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 บริษทัฯ มีนโยบายเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา โดย 
แบ่งเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยระหวา่งปี คือรายงานทางการเงินผลการด าเนินงานรายไตรมาส สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลานั้นๆ การปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ (ถา้มี)  งบการเงินและผลการด าเนินงานประจ าปี แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี  ทั้งน้ี ขอ้มูลต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ไดแ้สดงไว ้สรุปไดด้งัน้ี 
 (1)  บริษทัฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้อยา่งโปร่งใส  ทั้งในส่วนของโครงสร้างการถือหุน้ของ
บริษทัฯ และโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 
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 -   ในส่วนของโครงสร้างผูถื้อหุน้ แสดงรายช่ือ และสดัส่วนการถือหุน้แต่ละราย ของกลุ่มผูถื้อหุน้แต่ละ
รายในกลุ่มเดียวกนั และผูถื้อหุน้อ่ืนแต่ละรายอีก 9 ราย นอกนั้นสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละรายมีเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึง
สดัส่วนของผุถื้อหุน้ส่วนนอ้ยรวมกนัมีเกินกวา่ร้อยละ 40  
 -   ในส่วนของกลุ่มผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีเป็นกลุ่มเดียวกัน มีการแสดงขอ้มูลช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีแท้จริง 

(Beneficial Owner) ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 -    มีการเปิดเผยขอ้มูลจ านวนหุน้ของกรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละรายถือหุน้อยู ่
 (2) ในส่วนของคณะกรรมการ มีการแสดงช่ือ-สกุลของกรรมการ ประวติัการศึกษา และการอบรม
เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี และทักษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ท างาน จ านวนและรายช่ือบริษัทท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
 -    ระบุรายช่ือของกรรมการอิสระ ซ่ึงมีจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
 -   ระบุรายช่ือของกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีจ านวน 3 คน และกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
พิจารณาขอ้มูลงบการเงินของบริษทัฯ 
 -    เปิดเผยหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยระบุประเภทเงินตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละ
ต าแหน่งไดรั้บ คือ เบ้ียประชุม ตลอดจนจ านวนเงินท่ีไดรั้บของแต่ละบุคคล 
 -  ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนท่ี
ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท 
 -   มีการเปิดเผยจ านวนคร้ังในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ในปีท่ีผา่นมาภายใตห้วัขอ้คณะกรรมการ 
 (3) บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการแต่ละคน ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ไปยงัประธานกรรมการและ
ส าเนาใหเ้ลขานุการบริษทัฯ 
 (4)  บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งครบถว้น โดยแสดงรายช่ือของบุคคลท่ีมี
การท ารายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ เง่ือนไข หรือนโยบายราคา มูลค่ารายการ และเหตุผล
ความจ าเป็น ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา รายการทั้งหมดเป็นรายการทางการคา้ปกติทางธุรกิจ 
 (5)  ในส่วนของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือผูบ้ริหาร อีกทั้ง 
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ดว้ย 
 (6)  งบการเงินของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยรายงานของ
ผูส้อบบญัชีรับรองงบการเงินของบริษทัฯ โดยไม่มีเง่ือนไข 
                (7)   ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า    
บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและส่งทนัเวลาตลอด 

 (7.1)  ในปีท่ีผา่นมา ส านกังาน ก.ล.ต.ไม่มีค าสัง่ใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขงบการเงิน 
 (8)  บริษทัฯ มีเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด และงบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถว้น ในส่วนสุดทา้ยของรายงานประจ าปี ทั้งน้ี มีค  าอธิบาย และการ
วเิคราะห์ ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั รวมทั้งปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุแห่งผลกระทบดงักล่าว เป็นอีกหวัขอ้หน่ึง 
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 (9)  บริษทัฯ   มีแสดงขอ้มูลในหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั ตลอดจนขอ้มูล
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละธุรกิจหลกัของกลุ่มของบริษทัฯ 
 (10)  บริษทัฯ มีเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ  โดยระบุลกัษณะความเส่ียง สาเหตุ โอกาส
เกิด ผลกระทบ  มาตรการการจดัการ ในแต่ละประเภทความเส่ียงไว ้ในหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง 
 (11)  ขอ้มูลของบริษทัฯ มีการส่ือสารถึงผูถื้อหุน้ / ผูล้งทุน โดยผา่นหลายช่องทาง เช่น รายงานประจ าปี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี งบการเงิน ข่าวต่างๆ โดยผา่นทางระบบส่ืออิเลคทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย ์
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั นอกจากน้ี มีการนดัพบปะกบันกัวเิคราะห์ท่ีสนใจขอ้มูลของบริษทัฯ ดว้ย 
 (12) บริษทัฯ มีเวบ็ไซตท่ี์เสนอขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัหวัขอ้ในรายงานประจ าปี เก่ียวกบังบการเงิน 
หนงัสือนดัประชุม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัเหตุการณ์  

 (13) บริษทัฯ มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) ซ่ึงผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
นกัวเิคราะห์ สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวกท่ีนางชนิดา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา หมายเลขโทรศพัท ์02-3115111 ต่อ 
7674 หมายเลขโทรสาร 02-3116867  ซ่ึงท่ีผา่นมา มีการตอบส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และพบปะกบันกัวเิคราะห์ 
รวมทั้งผูแ้ทนจากนกัลงทุนสถาบนัดว้ย 
 อน่ึง รายละเอียดของเร่ืองต่างๆ ขา้งตน้ สามารถดูขอ้มูลในแต่ละหวัขอ้ไดจ้ากต าแหน่งเลขท่ีหนา้ใน
สารบญั 
    

  8.4.5.  ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ โดยไดท้ า
หนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการ คือ 
 (1)  บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบาย และคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมติั และ
ลงนามรับรองเอกสารดงักล่าว มีการส่ือความใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในกลุ่มขององคก์รลงนามรับทราบ  และปฏิบติัต่อไป 
 (2)  เร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ  กลุ่มของบริษทัฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใตทิ้ศทางเดียวกนั  การ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ยดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซ่ึงทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบกนัเป็นอยา่งดี และถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานมาโดยตลอด  นโยบายจริยธรรมน้ีติด
ประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย เห็นไดช้ดัเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมถึงพนกังานทุกระดบั  ทั้งน้ี 
บริษทัฯมีการติดตามการปฏิบติังานและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณขา้งตน้อยา่งสม ่าเสมอ 
 (3)  เร่ืองภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ 
 -   คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงค ์ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย 
และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย ทั้ งผูบ้ริหาร และพนักงานทราบ
วตัถุประสงค ์และเดินไปในทิศทางเดียวกนั 

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

(5)  คณะกรรมการบริษทัฯ มีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึน   เป็นหน่วยงานหน่ึงภายใน
บริษทัฯ ซ่ึงมีการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 
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(6)  การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดขอ้ 21 

(7)  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานสรุปเร่ืองการปฏิบติัหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการ และสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงมีความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ 

(8)  กรณีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีพิจารณารายการ  ให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของการก าหนดราคา  เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ ก่อนเกิดรายการ 

(9)  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2554  ปรากฏตามเอกสารเร่ือง รายงานการก ากบั
ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข  13 

(10)  คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคน  ไดเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี

กรรมการท่ีจดัโดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
(11)   นอกจากการอบรมของกรรมการในหลกัสูตรพ้ืนฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการแลว้  มีกรรมการ

หลายคนอบรมหลกัสูตรต่อเน่ืองอ่ืน รายละเอียดปรากฏตามประวติัการอบรมของคณะกรรมการ 
(12)   ในปีท่ีผา่นมา มีการประชุมคณะกรรมการรวม  12  คร้ัง  ซ่ึงการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละ

ราย ปรากฏตามขอ้มูลการประชุมกรรมการในหมวดโครงสร้างการจดัการ ปกติคณะกรรมการทุกรายจะประชุม
อยา่งสม ่าเสมอ  ยกเวน้ผูท่ี้ติดภารกิจตอ้งเดินทางต่างประเทศ ถึงกระนั้นกรรมการท่ีปฏิบติัภารกิจในต่างประเทศ

บางแห่งท่ีมีระบบ  Video Conference จะเขา้ร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การก ากบัดูแลกิจการ 

(12.1)  ปกติ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เช่นกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระดว้ย มีโอกาส
ประชุมระหวา่งกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมอยู่ดว้ย เพ่ือประเมินเร่ืองต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจหรือประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีดว้ย 

(12.2)  บริษทัฯ มีการแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการไว้
อยา่งชดัเจน เร่ืองใดท่ีฝ่ายจดัการเห็นวา่ควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีแลว้ จะมีการ
ด าเนินการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

(13) คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของตนเองปีละคร้ังอยา่งสม ่าเสมอ  และมีการรวบรวม
ผลการประเมินโดยเลขานุการบริษทัฯ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้ งคณะรับทราบ และพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

(13.1)ในส่วนของการประเมินผลงานของกรรมการผูอ้  านวยการจะมีการพิจารณาเพ่ือก าหนด
ผลตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

(14) ตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจของบริษทัฯ เก่ียวกบัเร่ืองการพนกังาน ตลอดจนผูบ้ริหาร บริษทัฯ 
มีแผนสืบทอดต าแหน่งและเตรียมบุคลากรซ่ึงจะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร และผูบ้ริหารระดบัสูง 
ไวล่้วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ปี ทั้ งน้ี มีแผนพัฒนาอบรมและวางตัวบุคคลไว ้เพ่ือให้งานต่อเน่ือง และบรรลุ
วตัถุประสงค ์

(15)  บริษทัฯ มีกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีการประชุม ก าหนดแผนงาน ขั้นตอนการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้กบัผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัใน
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กลุ่ม เพ่ือใหส้ามารถจดัการตามวตัถุประสงคข์องทั้งองคก์รไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั้งมีระบบการติดตามการ
ปฎิบติัใหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

(16)   บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุไวใ้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมีการจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม 

(17) บริษทัฯ มีการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมาย และ
กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการประชุมและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการจนเสร็จการ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัฯ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ซ่ึงระบุไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ฉบบัท่ี 4  (พ.ศ.2551)  มาตรา 89/15  มาตรา 89/16  มาตรา 89/17  และมาตรา 89/23  ดว้ย 

(18) ประธานคณะกรรมการของบริษทั เป็นผูท่ี้อิสระจากคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ และไม่ได้เป็น
ผูบ้ริหารประจ าของบริษทัฯ 

(19)   ประธานคณะกรรมการของบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกบักรรมการผูอ้  านวยการ และไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั ทั้งน้ี มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละคน / 
แต่ละต าแหน่ง โดยระบุไวใ้นคู่มือนโยบายการบริหาร 

(20)  เร่ืองการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2542 ทั้งน้ีถูกตอ้งตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ปี 2552 ดว้ยเช่นกนั  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมดและเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ในปี 2554 กรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 
 

 รำยช่ือ                 ต ำแหน่ง   จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำประชุม   
        คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.   นายสมภพ  อมาตยกลุ        ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  4/4 
2.   นางอารยา  อรุณานนทช์ยั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  4/4 
3.   นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  4/4 

กรรมการทั้ง 3 คน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด โดยในปี 2554 มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  4 คร้ัง และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุก
ไตรมาส ซ่ึงในรอบปี 2554 ไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรทุกขอ้ ดงัน้ี 

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

         2.  มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดัเลือก  ทบทวน  และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีภายนอก ร่วมกบัผูบ้ริหาร
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก เก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษทัใหถู้กตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้

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

 7. ภารกิจอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
ในส่วนของประวติัคณะกรรมการตรวจสอบ  ปรากฏขอ้มูลตามเอกสารแนบหมายเลข  8 

  ทั้งน้ี  การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2554 นั้น บริษทัฯ ไดแ้นบรายงานการก ากบั
ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข 13 
 (21)   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัมีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการให้มีความเหมาะสม  ชดัเจน รัดกุมแต่ไม่ซ ้ าซอ้น มีการ
ก าหนดอ านาจการด าเนินงานของแต่ละระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารจนถึงฝ่ายปฏิบติังาน  การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่าง
ผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหวา่ง
กนัไดอ้ย่างเหมาะสม  นอกจากน้ียงัมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหาร เพ่ือติดตามประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพยสิ์นเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัรายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการ 
เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ ภายใตห้ัวขอ้ท่ี 9 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีเร่ือง
การควบคุมภายในแลว้ 
 บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินของบริษทัวา่ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหน่วยงานน้ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีโดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีแผนงานตรวจสอบประจ าปี และงานเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 
โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ีถา้เป็นกรณีเร่งด่วนมีการรายงานตรงต่อ
ผูบ้ริหารดว้ย เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขเหตุการณ์ไดท้นัเวลา  ในการน้ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

(22)   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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

 

 รายช่ือ     ต าแหน่ง 
1.  นายสมภพ  อมาตยกลุ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อิสระ 
2.  นางอารยา  อรุณานนทช์ยั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/อิสระ 
3.  นายชุตินธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีดงัน้ี 

 1.  ก าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษทั 

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

ในรอบปี 2554  คณะกรรมการดงักล่าว ไม่มีการประชุม เน่ืองจากไดพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีสมควร
ไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ในปี 2554 เม่ือปลายปี 2553 แลว้ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ของปี 2554 แลว้ 

(23)  กรรมการอิสระ 
 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2554    มีจ านวน  15 

คน หรือจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งน้ีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีความรู้ในเร่ืองธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย 

(24)   คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือ
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 46.67   

(25)  รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดย
เลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม ่าเสมอ  ทั้ งยงัใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงั และ
ประมาณการอย่างดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินและไดป้รับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงและบงัคบัใชโ้ดยตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2550  ในส่วนท่ีเก่ียวกบังบการเงินเฉพาะของบริษทั บญัชีเงินลงทุนไดบ้นัทึกตามวิธีราคาทุนเดิม 
เสมือนหน่ึงใชว้ธีิน้ีในงบการเงินตั้งแต่เร่ิมแรก ส าหรับงบการเงินรวม ยงัคงใชว้ิธีรับรู้ก าไรขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียเหมือนเดิม นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ัดท างบการเงินให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการบัญชีท่ี
ปรับเปล่ียน หรือเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2554 เป็นตน้ไปดว้ย ทั้งน้ีงบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการ
รับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชี 
 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไว ้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษา
ไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระซ่ึง
เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบหมายเลข 13 แลว้ 
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คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวม อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 
 (26)   บริษทัฯ ไม่มีโครงการใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
 (27)   ในปีท่ีผา่นมา  คณะกรรมการบริษทัฯ   มีการติดตาม   ก ากบั   ดูแล  ผลการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตรงกบันโยบาย  ซ่ึงก าหนดใหมี้ความถูกตอ้ง  โปร่งใส  สอดคลอ้งกบั
กฎระเบียบต่าง ๆ  จึงไม่มีการกระท าท่ีเป็นความผิด หรือขดัต่อกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (28)  นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา มีนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ โดยไม่ร่วมมือหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 
 

8.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

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

                -  ตอ้งอุทิศเวลาและใหค้วามเอาใจใส่แก่งานและประโยชน์ของบริษทั 
 -  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเตม็ความรู้ ความสามารถ 

  -  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 
                   ในส่วนของมาตรการการลงโทษทางวนิยั  ในกรณีท่ีปรากฎวา่มีการกระท าผิดระเบียบวนิยัขา้งตน้ท่ี
กล่าวมาแลว้นั้น บริษทัฯ มีก าหนดโทษไวเ้ป็นล าดบัขั้นตอนตามระเบียบภายในของบริษทัแลว้  

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

 

                8.6  บุคลากร 
             จ านวนพนกังานบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  มีจ านวน  86  คน แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตศรีราชา  14  
คน  เขตพระโขนง  72  คน จ านวนพนกังานบริษทัในกลุ่มทั้งหมดในประเทศมี  7,793  คน ไม่มีขอ้พิพาทดา้น
แรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา โดยตั้งแต่ปี 2550 บริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร โดยมี
นโยบายให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมขายสินค้าหรือบริการท่ีตนเป็นผูผ้ลิตให้ลูกค้าโดยตรง จึงมีการโอน
พนกังานท่ีท าหนา้ท่ีเดิมไปสงักดับริษทัใหม่ในกลุ่มเพ่ือบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจ านวนพนกังานมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัจากในอดีต 
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               ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัฯ ในปี  2554  เป็นผลตอบแทนประเภทเงินเดือนโบนสั เงินสมทบ
กองทุนส ารองล้ียงชีพ เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจ านวนเงิน  65.1   ลา้นบาท 

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีนโยบายดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความประสงค์ให้พนักงานสามารถ
ประเมินตนเอง เพ่ือมีความคิดริเร่ิม และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน โดยตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะ ให้ตรงตามลกัษณะงานท่ีท า ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัท่ีสูงกวา่ได ้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีการให้
ความรู้กบัพนกังานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็นฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมันาภายนอกแลว้แต่โอกาส
ท่ีเหมาะสมเป็นระยะๆ ดงันั้นท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการจดัอบรมใหก้บัผูบ้ริหารระดบักลาง ตามแผนสืบทอดงานใน
โครงการพฒันาความรู้ส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงจดัโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และอบรมอยา่งต่อเน่ืองในการเตรียม
ตวัเพ่ือปฏิบติังานดา้นบญัชี ปรับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสากล ซ่ึงจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นประเทศไทยตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
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                9 . การควบคุมภายใน 

              
                      บริษทัฯ ไดเ้นน้ระบบการควบคุมภายในเป็นหัวใจส าคญัของระบบการปฏิบติังาน ระบบการเสนอ
รายงานทางการเงิน ระบบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
วตัถุประสงคใ์หผู้บ้ริหาร พนกังานขององคก์ร ปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อองคก์ร  ทั้งน้ีให้องคก์รสามารถด าเนินธุรกิจภายใตส้ภาวะการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไดใ้นระยะยาว ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 

  9.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม  ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  คณะกรรมการไดดู้แล ให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม และแผนการลงทุนท่ี
ชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน  ส่วนเป้าหมายการปฏิบติังานไดก้ าหนดโดย
ประเมินจากการคาดการณ์ท่ีเห็นวา่เป็นไปไดแ้ละมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ คือเป้าหมายท่ีก าหนดไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ  ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึงการให้ส่ิงจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ว่า
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่สูงหรือต ่าเกินไป  มีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการจดัท าแนวทางและแต่งตั้งกรรมการจากบริษทัฯ เขา้ไปดูแลบริษทั
ย่อย มีการมอบอ านาจให้ผูบ้ริหารและแสดงโครงสร้างองค์กร ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารประสานงาน และก ากบัการปฏิบติังานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ติดตามการด าเนินงานของบริษทัท่ีลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแยกอย่างชดัเจนตามประเภทสาย
ธุรกิจ  ตามภูมิศาสตร์  มีการก าหนดเป้าหมายแต่ละปีล่วงหน้า รวมถึงท าการวดัผลทุกเดือนโดยมีกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแผนงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในส่วนการท างานของ
พนกังาน นอกจากการวดัผลตามแผนแลว้ ยงัมีการก าหนดระยะเวลาของงานท่ีตอ้งแลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัมี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม และขอ้ก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ซ่ึงเป็น
ขอ้ก าหนดในคู่มือฝ่ายบริหารและระเบียบพนกังานในหมวดวินยัและการลงโทษทางวินยั  ระเบียบเก่ียวกบัการ
รักษาความลบั  และมีค่านิยมส าหรับการด าเนินงานภายใต้หลกัจริยธรรมทางธุรกิจคือ คุณธรรม  คุณภาพ  
คุณประโยชน์ ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองธุรกรรมทางการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป  บริษทัฯ 
มีการจดัท านโยบายเป็นแนวทางการบริหารท่ียึดหยุน่ได ้แต่เร่ืองระเบียบวิธีปฏิบติังานมีขอ้ก าหนดขั้นตอนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีรัดกุม และเพ่ือป้องกนัการทุจริต ภายใตก้ารก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน  บริษทัฯ 
ไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  เพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูล้งทุนใน 
ระยะยาวเช่นกนั 

 

           9.2  การบริหารความเส่ียง 
    บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ีประเมินเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง ซ่ึง 
อาจมาจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยประเมินจากสภาวะการตลาด เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยท่ีี 
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เปล่ียนไป รวมทั้งการเมือง และผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้บ่งประเภทความเส่ียง ตามดา้น
ต่างๆ คือ ด้านธุรกิจ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการเงิน และปัจจยัท่ีมาจากเหตุการณ์ภายนอก โดยในแต่ละดา้น
พิจารณาลักษณะความเส่ียงเร่ืองต่างๆ วิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิด และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท การ
จดัล าดบัความส าคญัท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั และก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึง
เม่ือเวลาผ่านไป มีการติดตามทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงขอ้มูลให้ทันสถานการณ์เป็นระยะๆ  เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย  และติดตามดูแลเร่ืองน้ีใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร และก าหนดใหค้ณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินงาน
ต่างๆในขั้นตอนต่อไป ตัวอย่างเช่นการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลตอบแทนในอนาคตท่ีอาจไม่บรรลุ
จุดประสงคแ์ละหามาตรการแกไ้ขเป็นตน้ ทั้งน้ี มีระบบการส่ือสารให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ  และปฏิบติั
ตามมาตรการการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียง และให้กรรมการผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานในเร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีผลกระทบมากต่อบริษทัฯเป็นระยะเพ่ือเป็นการติดตามวา่แต่ละหน่วยงาน
ทางธุรกิจมีการปฏิบัติตามมาตรการหรือแผนงานท่ีได้ก าหนดไวแ้ลว้  ทั้ งน้ีคณะกรรมการได้ก าหนดให้รอง
ประธานติดตามประเมินธุรกรรมของบริษทัในแต่ละดา้น  
 

         9.3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และอ านาจอนุมติัวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่ง

ชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีการแยกงานสามดา้นต่อไปน้ีออกจาก
กนัไม่ปะปนกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกันได้ คือ หน้าท่ีในการอนุมติั หน้าท่ีของการ
บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น  ส่วนในกรณีท่ีบริษทัมีการท า
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนั้น  จะเป็นรายการระหวา่ง
กันท่ีมีประเภทรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และมีเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซ่ึงถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกบับุคคลภายนอกอ่ืน ๆ  โดยไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และการพิจารณาอนุมติั
การท าธุรกรรมไดก้ระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในธุรกรรมนั้น  ทั้งน้ี บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินดว้ย  ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนั เช่นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูบ้ริหารฯ นั้น มาตรการของบริษทัฯ ไดค้รอบคลุมถึงกรณีท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวน า
โอกาส หรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ซ่ึงก าหนดในคู่มือฝ่ายบริหาร    ในกรณีท่ี
บริษทัมีการอนุมติัธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาว เช่น การซ้ือขายสินคา้  การ
ค ้าประกนั  บริษทัมีการติดตามให้ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนักบับริษทั  ใน
กรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม  บริษทัมีการติดตามดูแลผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย
หรือบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในบริษทัดังกล่าวถือปฏิบติัดว้ย  นอกจากน้ีบริษทัมีมาตรการและนโยบายท่ีจะติดตามให้การด าเนินงานของ
บริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ  ทั้ งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และให้บริษทัมี
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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           9.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากการตดัสินใจ
ในเร่ืองต่าง ๆ อยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอและถูกตอ้ง  ดงันั้น  การเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา 
ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเสนอรายละเอียด และช้ีแจงประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญัต่อการพิจารณาในท่ีประชุม โดยมีการ
จดัขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ โดยกรรมการบริษทัจะไดรั้บหนงัสือนดัประชุม และ
รายงานการประชุมอย่างน้อย  7 วนั ก่อนการประชุม  ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ  มีการบันทึก
รายละเอียดตามควร  เช่น เร่ืองท่ีเสนอ  ขอ้ซักถาม  ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการ ทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ย พร้อมเหตุผล (ถา้มี) ในเร่ืองของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  บริษทัไดจ้ดัเก็บครบถว้น 
โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี  ส่วนในเร่ืองของนโยบาย
บญัชี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั เพ่ือสะทอ้นให้แสดงผลประกอบการท่ีเป็นไปตามความเป็นจริง มี
สาระส าคญัครบถว้นและถูกตอ้ง ทั้งน้ี หลกัการปฏิบติัดงักล่าว สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการบญัชี  พ.ศ.2543 
รวมทั้งเลือกใชส้ านกังานสอบบญัชีท่ีมีมาตรฐาน และมีความน่าเช่ือถือ ส่วนผูส้อบบญัชีท่ีสงักดัส านกังานดงักล่าว 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต.ดว้ย 
 

        9.5  ระบบการติดตาม 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ใน
กรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยการแกไ้ขจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณี ในเร่ืองใดท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้อนัเน่ืองมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มหรือขอ้จ ากดัท่ีท าให้แกไ้ขไม่ได ้ คณะกรรมการก็จะรับทราบถึงการด าเนินการท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียน  
นอกจากน้ี  บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ  โดยการ
รายงานผลการตรวจสอบให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้ งน้ีเพ่ือให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ และเสนอรายงานไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ถา้มีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
ไดก้ าหนดให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยพลนั  เพ่ือจะไดพิ้จารณาสั่งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนั
สมควร  ทั้งน้ีถา้มีกรณีการเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืนซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษทัอย่างมีนยัส าคญั ผู ้
ตรวจสอบภายในนอกจากจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบแลว้ จะรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวให้
ผูบ้ริหารทราบดว้ย โดยฝ่ายจดัการตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องหรือเหตุการณ์ดงักล่าว 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ก็จะมีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการ
ประชุมไวด้ว้ย แต่ทั้ งน้ียงัไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนเช่นนั้น ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายงานการก ากบัดูแล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบหมายเลข 13  เร่ืองรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 10. บุคคลทีม่ผีลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
   รายการระหว่างกนั 

 
  (1)   ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัท่ีผ่านมา  เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจของบริษทัท่ีมีเง่ือนไขทาง

การคา้ทัว่ไป  ไม่ไดมี้รายการผิดปกติ หรือคิดราคาท่ีไม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซ้ือขายสินคา้  
ลูกหน้ี  เจา้หน้ีระหวา่งกนั  เงินกูย้ืมและเงินให้กูย้ืมระหวา่งกนั ในฐานะบริหารเงินของบริษทัในกลุ่มให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามแต่ประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศขนาดใหญ่
แห่งหน่ึง  

  นโยบายในการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัมีนโยบายคือความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลท่ีตอ้งมีรายการนั้นๆ  ซ่ึงมกัเป็นรายการปกติทางการคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจ
ตามปกติอยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งกนั หรือการให้กูย้ืมเงินระหว่างกนั ราคาและผลตอบแทนท่ีคิด
ระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถา้เป็นกรณีการคิดดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดเงิน ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีเกิดรายการนั้น ๆ  ซ่ึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บเท่ากบัอตัราตลาด 

บริษทัไม่มีกรณีเกิดรายการระหว่างกันท่ีผิดปกติทางการคา้หรือมีรายการระหว่างกนัเป็นกรณีพิเศษ จึงไม่
จ าเป็นต้องมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผู ้ช านาญการท่ีเป็นอิสระเก่ียวกับรายการระหว่างกัน 
 ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีแบบขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือช้ีชวน จึงไม่มีความเห็น
ของกรรมการบุคคลภายนอกเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัน้ี ในระหว่างปี 2554 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงท าเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นไขวใ้ห้สอดคลอ้งกบันโยบายของทางการท่ีเก่ียวขอ้งโดยผ่าน
ช่องทางส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
 (2)  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

เดิมบริษทัฯ ท าหน้าท่ีดา้นการตลาด  เป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบับริษทัในกลุ่มท่ีท าการผลิตทั้งหมด จึงมี
รายการซ้ือ-ขายสินคา้ระหว่างกนั ลูกหน้ี-เจา้หน้ี และดอกเบ้ียรับจ่ายระหว่างกนั แต่เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในตลาด
เปล่ียนไป  จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหก้ารท าธุรกิจมีความคล่องตวัมากข้ึน ในปี 2550 บริษทัฯ จึงมีนโยบายแยกการบริหาร
การขายออกไปสู่บริษทันั้นๆ  ดงันั้นรายการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งกนัจึงลดลงมาก  ส่วนรายการดอกเบ้ียรับจ่ายระหวา่งกนั
ยงัคงมีอยู ่ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัรับช่วยบริหารเงินของบริษทัในกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดงันั้น
รายการเหล่าน้ี จึงมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของการเกิดรายการระหวา่งกนั 

        (3)  ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกัน  เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงเปรียบเสมือนหน่ึงเป็น 
บุคคลภายนอก ท่ีมีขั้นตอนการอนุมติัรายการตามระบบปกติทางการคา้โดยทัว่ไป ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเคยอนุมติัใน
หลกัการให้กระท ารายการระหวา่งกนัไดใ้นประเภทท่ีเป็นรายการปกติธุรกิจทางการคา้โดยทัว่ไปไวแ้ลว้  ในส่วนของ
การติดตามรับจ่ายช าระเงิน มีการก าหนดวนัครบก าหนดช าระเงินของแต่ละรายการ และมีการก ากบัดูแลให้ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีการอนุมติัรายการแต่ละประเภทไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ ก.ล.ต. 
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          (4)   นโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
 ในกรณีมีรายการระหวา่งกนั บริษทัฯ มีนโยบายในการท ารายการอยา่งเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งน้ี เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์ห้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รเป็นส าคญั ทั้งยงัมีนโยบายปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต) และเปิดเผย
ขอ้มูลในสาระส าคญัอยา่งเพียงพอ 

  แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทัจะ
นอ้ยลง เน่ืองจากท่ีผา่นมารายการระหวา่งกนัส่วนมากจะเป็นรายการทางการคา้ปกติ เช่นการซ้ือขายสินคา้ รายการลูกหน้ี 
เจา้หน้ี ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ แต่เม่ือบริษทัฯ มีนโยบายปรับเปล่ียนโครงสร้างช่องทางการขายสินคา้ และ
การบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัในกลุ่ม เป็นให้บริษทัผูผ้ลิตสินคา้เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้เอง เพ่ือความคล่องตวัและ
สามารถปรับเปล่ียนการตดัสินใจในการเลือกผลิต หรือก าหนดราคาขายสินคา้ได้เองให้ทันกับสถานการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม และเพ่ือความเจริญเติบโตขององคก์รใน
ระยะยาว ดงันั้นแนวโนม้รายการท่ีเคยเกิดข้ึนเป็นปกติจะนอ้ยลง ยกเวน้บางสินคา้ท่ีมีสญัญาก าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนหนา้
น้ี ส าหรับธุรกิจการรับจา้งผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส์นั้น ตามท่ีบริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เม่ือเดือนธนัวาคม 2553 บริษทัจะหยดุด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยเปล่ียนประเภทเป็นให้เช่าทรัพยสิ์นกบัคู่คา้
รายเดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  ดงันั้นรายการระหวา่งกนัเก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯ เคยจา้งบริษทั
ยอ่ย ช่ือบริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี่ (2008) จ ากดั (มหาชน)  ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส์ จึงไม่เกิดรายการอีกต่อไป  ส่วน
รายการการฝากเงิน การกูเ้งิน ระหวา่งบริษทัในกลุ่ม ยงัคงเหมือนเดิม เน่ืองจากเป็นการบริหารเงินของภายในกลุ่มบริษทั
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเกณฑ ์

-  ขอ้มูลรายการระหวา่งกนั ปี 2554    ปรากฏตามเอกสารแนบ    12     
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
11.1  งบการเงิน 
 (ก)     สรุปรายงานการสอบบญัชี ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 
 (ข)     ตารางสรุปงบการเงินรวม ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฎตามเอกสารแนบ 3, 4, 5, 6  

        (ค)    อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 
   

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

แผนการด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนส่วนหน่ึงในโครงการต่างประเทศนั้น โครงการในประเทศเวยีตนาม

คือ กองทุนรวมเพื่อพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ช่ือ Ban Yan Tree Indochina Hospitality Fund L.P. 
บริษทัฯ ยงัช าระเงินลงทุนไม่ครบ แต่ยงัคงมีการเรียกช าระเงินลงทุนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน
ตามระยะเวลาการก่อสร้าง จากส้ินปี 2553 เงินลงทุนในโครงการน้ี ตามสดัส่วนของบริษทัช าระเงินลงทุนแลว้
เทียบเป็นสกลุบาทมีจ านวน 65.055 ลา้นบาท มาเป็น 90.9 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 หรืออีกนยัหน่ึง ระหวา่งปี 
2554 บริษทัฯ มีเงินลงทุนเพ่ิมในโครงการน้ีจ านวน 25.845 ลา้นบาท  ซ่ึงผูบ้ริหารโครงการยงัคาดวา่เป็นไปตาม
แผนงาน โดยโครงการแรกก าหนดจะสร้างเสร็จภายในปี พ.ศ.2555 

ส่วนโครงการร่วมทุนด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีเมือง Jiashan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดล้งทุนเทียบเป็นสกลุบาทเท่ากบั 677 ลา้นบาท หรือสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 49 โดย

แบ่งออกเป็น 3 phase ยงัด าเนินการเป็นไปตามแผน ขณะน้ีโครงการ phase ท่ี 1 ใกลเ้สร็จแลว้ คาดวา่จะสามารถ
โอนขายใหผู้ซ้ื้อได ้ภายในปี 2555 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปี 2554 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณตามวธีิราคาทุน  มี
ก าไรสุทธิ 760.33 ลา้นบาท ลดลง 547.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 41.86 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 
1,307.81 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลลดลง 173.16 ลา้นบาท ปีน้ีไม่มีรายไดจ้าก
รายการโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพย ์ เพื่อการลงทุน หรือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน
152.69 ลา้นบาท อนัเป็นผลจากการเปล่ียนประเภทธุรกิจของเขตศรีราชา อีกทั้งปีท่ีแลว้มีรายการโอนกลบับญัชี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 106.72 ลา้นบาท ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นรายได ้ แต่ในปีน้ีมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจ านวน 68.55 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนในโรงไฟฟ้า Yunnan Energy Qujing–Union Power Co., Ltd. ท าใหร้ายการการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนน้ีมีผลต่างรายไดล้ดลง 175.26 ลา้นบาท นอกจากน้ี รายไดสุ้ทธิลดลงจากการเปล่ียนประเภทธุรกิจของ
สาขาศรีราชา จ านวน 93.72 ลา้นบาท ในปี 2554 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 37.21 ลา้นบาท  
เน่ืองจากจ านวนหน้ีเงินกูล้ดลงมาก จากการช าระหน้ีระยะยาวก่อนครบก าหนด อีกประการหน่ึง ค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลลดลงจ านวน 8.46 ลา้นบาท ดว้ย ทั้งหมดน้ีเป็นสาเหตุท าใหก้ าไรสุทธิส าหรับปี 2554 ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 760.33 ลา้นบาท ซ่ึงตามมาตรฐานการบญัชีก าหนดใหใ้ชว้ธีิราคาทุน จึงแตกต่าง
จากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซ่ึงตอ้งค านวณตามวธีิส่วนไดเ้สีย  ในปี 2554 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ
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และบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวม ส่วนท่ีเป็นก าไรของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีจ านวนเงิน 738.08 ลา้นบาท
ลดลง 1,074.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 59.29 เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีก าไรสุทธิส่วนของบริษทัฯ 1,813.04 ลา้น
บาท สาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงาน เป็นผลกระทบอนัเกิดจากปัจจยัส าคญัดงัน้ี 

 

2.1 เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ 
 ตามท่ีบริษทัฯ มีเงินลงทุนในธุรกิจพลงังานในประเทศจีน ประเภทผลิตและขายกระแสไฟฟ้าและ

ไอน ้ า หรือเป็นธุรกิจประเภทสาธารณูปโภค หน่ึงในบริษทัร่วมทุนประเภทน้ีช่ือ Wuxi –Union Cogeneration 
Co.Ltd. ตั้งอยูท่ี่เมือง Wuxi มณฑล Jiangsu ในระยะหลงัเมืองมีการขยายตวัออกไป จนถึงบริเวณท่ีตั้งโรงไฟฟ้า
แห่งน้ี ทางการจึงมีนโยบายให้โรงงานอุตสาหกรรมรอบๆโรงไฟฟ้ายา้ยสถานท่ีตั้ง ท าให้ลูกคา้ของโรงไฟฟ้าน้ี
ลดลง และทางการก าหนดให้โรงไฟฟ้าแห่งน้ีเลือกว่า ถ้าหากโรงไฟฟ้าไม่ยา้ยสถานท่ีตั้ง ก็ตอ้งเปล่ียนจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นใช้ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงต้องลงทุนเป็นจ านวนเงินมาก หรือมิฉะนั้ นต้องยา้ยสถานท่ีตั้ ง
โรงไฟฟ้าไปสถานท่ีใหม่ ซ่ึงลว้นตอ้งใชเ้งินทุนก่อสร้างใหม่สูง ดงันั้นบริษทัฯ พิจารณาแลว้โรงไฟฟ้าแห่งน้ีไม่
สามารถด าเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้ หรือถ้าด าเนินงานต่อต้องเพ่ิมเงินลงทุนใหม่สูงมาก ซ่ึงอาจท าให้
ผลตอบแทนไม่คุม้ค่าเงินลงทุน บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งขายเงินลงทุนน้ีออกไป บริษทัร่วมจึงลดลง และจาก
ในอดีตท่ีเคยไดรั้บผลตอบแทนดีจากเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว เป็นไม่มีผลตอบแทนจากบริษทัร่วมน้ีอีกต่อไป 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าในมณฑลยนูนาน ช่ือ Yunnan Energy Qujing-
Union Power Cogeneration Co.,Ltd. โดยใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง  ดว้ยในระยะหลงัราคาถ่านหินมีราคาเพ่ิม
สูงข้ึนมาก และตอ้งลงทุนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มดว้ย ท าใหต้น้ทุนสูงข้ึนมาก แต่ทางการจีนไม่อนุมติัใหข้ึ้นราคาขาย
ค่าไฟฟ้าไดสู้งข้ึนตามสดัส่วนตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ท าใหบ้ริษทั ดงักล่าวมีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเน่ือง และฝ่าย
จดัการไม่สามารถแกไ้ขสถานการณ์ได ้จนกระทัง่เร่ิมขาดสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัดงักล่าวจึง
มีมติใหห้ยดุการด าเนินงาน ซ่ึงมีผลท าใหมู้ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิลดลงมาก บริษทัฯ จึงตอ้งรับรู้ขาดทุนจากการน้ี
ในงบการเงินรวม จ านวน 225 ลา้นบาท ในปี 2554   

 
     2.2  ความผนัผวนจากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดรองของต่างประเทศ      

ตามท่ีบริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศ ซ่ึงมียอดคงเหลืออยู ่
ณ วนัส้ินงวด ตามมาตรฐานการบญัชี จะตอ้งบนัทึกส่วนต่างระหวา่งราคาทุนและราคาตลาด ณ วนัส้ินงวดของ
หลกัทรัพยท่ี์คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดไวใ้นบญัชีก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาตลาดของเงิน
ลงทุน ต่อเม่ือมีการขายหลกัทรัพยด์งักล่าวออกไป จึงลา้งยอดในบญัชีน้ีออก และเปล่ียนเป็นก าไร (ขาดทุน)จริง
จากการขายหลกัทรัพย ์เห็นไดว้่าถา้ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดรองมีความผนัผวนมากเพียงใด จะท าให้มีการรับรู้
ส่วนต่างในงบก าไร (ขาดทุน) มากข้ึนเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีมี
ปัจจยัพ้ืนฐานดี และคาดวา่จะไดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

 

                       2.3 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม มีธุรกรรมการน าเขา้และส่งออกสินคา้ไปขายยงัต่างประเทศสดัส่วนมาก

พอสมควร บริษทัฯ จะจดัการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยใชว้ธีิ Natural Hedge ส าหรับส่วนต่าง
เงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บจากการช าระสินคา้ท่ีมีมากกวา่จ านวนท่ีตอ้งจ่ายนั้น จะไดรั้บเป็นสกลุบาทมากข้ึนหรือ
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นอ้ยลงข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ถา้หากเงินสกลุบาทแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ จะมีผลท าใหจ้ านวนเงินตราต่างประเทศดงักล่าวขายไดส้กลุบาทท่ีนอ้ยลง ในช่วงปี 2554 อตัรา
แลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก และเงินบาทค่อนขา้งแขง็ค่าเม่ือเทียบกบั ปี 2553 ท าใหป้ริมาณเงินบาทท่ีไดรั้บ
จากการขายส่งออกมีจ านวนนอ้ยลง 

 

               2.4  ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

ตามท่ีบริษทัในกลุ่มประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ดา้นส่ิงทอ ซ่ึงมีวตัถุดิบมาจากฝ้ายเป็นหลกั ซ่ึงราคาฝ้ายใน
ตลาดโลกมีความผนัผวนมากในปี 2554 ทั้งน้ี ตั้งแต่ปลายปี 2553  ราคาตลาดของฝ้ายมีการข้ึนราคาอยา่งต่อเน่ือง 
ถึงกลางปี 2554 และราคาก็ไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นวตัถุดิบประเภทฝ้ายท่ีไดส้ัง่ซ้ือไวก่้อนกลางปี 2554 จึงมี
ราคาสูง แต่สินคา้ท่ีผลิตส าเร็จ ขายไดใ้นช่วงคร่ึงปีหลงัจะมีราคาตลาดลดต ่ากวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ท าใหเ้กิดการดอ้ย
ค่าของสินคา้คงเหลือ อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของปี 2554  และจะท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผล
จากเงินลงทุนในบริษทันั้นๆ ลดลงตามไปดว้ย 

 

 2.5  การตลาดและการแข่งขนั 

ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงข้ึนตลอด และ
มีรูปแบบการตลาดใหม่ๆ เกิดข้ึน มีผูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมมากข้ึนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  จนเกิดภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ราคาขายของสินคา้ไม่สามารถข้ึนราคาได ้
แม้ว่าต้นทุนขายจะเพ่ิมข้ึนตลอด ดังนั้ น บริษัทฯ จึงต้องปรับเปล่ียนการลงทุน ถ้าธุรกิจใดท่ีลงทุนแล้ว 
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บไม่คุม้กบัเงินลงทุนหรือไม่มีความเหมาะสม ก็อาจเปล่ียนประเภทธุรกิจท่ีลงทุนไปสู่
ธุรกิจใหม่  แต่ถา้ธุรกิจใดยงัพอแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ข้ึนได ้บริษทัฯ ก็จะยงัคงใหเ้วลาและติดตามการ
ด าเนินงาน เพ่ือประเมินแนวโนม้ของธุรกิจต่อไป 

ในส่วนของปัจจยัอ่ืนท่ีท าใหก้ าไรลดลง ไม่ไช่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอก                         
           

3. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของกลุ่มธุรกจิ 
3.1  รายไดจ้ากการขายหรือบริการ   

           บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายหรือบริการในปี 2554 เท่ากบั 8,755.41 ลา้นบาท ลดลง 1,385.68 ลา้นบาท  
เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีจ านวน 10,141.09  ลา้นบาท  เน่ืองมาจากสาเหตุหลกั รายไดข้องสาขาศรีราชาของ  
บริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2554 ไม่ไดบ้นัทึกเป็นรายไดจ้ากการขายและบริการ จ านวนเงินประมาณ 1,200 ลา้นบาท จากท่ี
ได้เคยเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วเม่ือปลายปี 2553 ว่ามีการเปล่ียนประเภทธุรกิจจากการรับจ้างผลิตช้ินส่วน
อิเล็คทรอนิกส์ เป็นให้เช่าทรัพย์สินท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตดังกล่าวทั้ งหมดแทน นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบทางออ้มเล็กนอ้ยในเหตุการณ์มหาอุทกภยั ไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 ยอดขายของธุรกิจ พลาสติก และยาง 
ลดลงประมาณ 180 ลา้นบาท 

 

 3.2 รายไดอ่ื้น    
     นอกจากรายไดจ้ากการขายหรือบริการขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัมีรายไดอ่ื้นซ่ึงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการลงทุน 

ในปี 2554 บริษทัฯ  มีรายไดอ่ื้นรวม 1,133.95 ลา้นบาท ลดลง 292.51 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553  ซ่ึงมีรายได้
อ่ืนรวม  1,426.46 ลา้นบาท  หรือสดัส่วนท่ีลดลงคิดเป็นร้อยละ  2.53 ของรายไดร้วม ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัมาจาก  
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3.2.1  ปี 2554  รายการก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีจ านวน 15.91  ลา้นบาท ลดลง 
581.17 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 สาเหตุหลกัเน่ืองจาก ปี 2554 ไม่มีก าไรพิเศษท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว จากการ
จ าหน่ายท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) จ านวนประมาณ 540 
ลา้นบาท   

3.2.2 รายไดเ้งินปันผล ปี 2554  มีจ านวน 301.29 ลา้นบาท ลดลง 51.33 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2553 ท่ี
ไดรั้บจ านวน 352.62 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2553 บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ ากดั เป็นปีแรก รวมเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีไดรั้บ ในปี 2553 เท่ากบั 290 ลา้นบาท แต่
ในปี 2554  ไดรั้บเงินปันผลในท านองเดียวกนั รวมเพียง 230 ลา้นบาท ลดลง 60 ลา้นบาท 

3.2.3 ปี 2554 บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 67.40 ลา้นบาท ลดลง 9.52 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 
ซ่ึงมีจ านวน 76.92 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากธุรกิจส่ิงทอ ยาง และโลหะ ไดรั้บก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง เม่ือ
ไดรั้บช าระค่าสินคา้ส่งออก เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2554 มีความผนัผวน และระหวา่งปี สกลุเงินบาทแขง็
ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ  

3.2.4  รายการค่าเช่ารับในปี 2554  มีจ านวน 253.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 225.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553
ซ่ึงมีจ านวน 27.47 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสาขาศรีราชาของบริษทัฯ มีการเปล่ียนประเภทธุรกิจจากการรับจา้ง
ผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ มาเป็นใหเ้ช่าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการผลิตดงักล่าว ดงันั้น จึงมีการจดั
ประเภทรายไดใ้หม่ จากรายไดจ้ากการขายหรือบริการ มาอยูท่ี่รายไดอ่ื้น นอกจากน้ีมีรายไดค้่าเช่ารับเพ่ิมข้ึนจาก
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 2 แห่ง ท่ีนครเซ่ียงไฮ ้และฮ่องกง รวมเพ่ิมประมาณ 37 ลา้นบาท 

3.2.5  รายการก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ปี 2554  มีจ านวน 177.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 86.07 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีจ านวน 91.75 ลา้นบาท  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก บริษทัยอ่ย 2 แห่งในประเทศฮ่องกง 
ไดก้ าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด เพ่ิมข้ึนเทียบเป็นสกลุบาทรวม
ประมาณ 93 ลา้นบาท 

3.2.6  รายไดอ่ื้นๆ 
 รายไดอ่ื้นนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ ปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นๆ อีก 318.18 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 37.57 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีจ านวน 280.61 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัท่ีเพ่ิม ทั้งจากบริษทั
ยอ่ยในต่างประเทศ และบริษทัยอ่ยภายในประเทศ กล่าวคือ ในต่างประเทศ บริษทัยอ่ยท่ีเซ่ียงไฮ ้ มีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการเพ่ิม 5.8 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายท่ีพกัของพนกังานท่ีไม่ใชแ้ลว้ จ านวน 8.9 ลา้นบาท ส่วนใน
ประเทศ กลุ่มพลาสติก และโลหะ มีรายไดจ้ากการเคลมวตัถุดิบ และขายเศษซากวตัถุดิบเหลือใช ้ รวม 18 ลา้น
บาท มีรายไดจ้ากการบริหารค่าสวสัดิการกลางของกลุ่มพลาสติก ยาง และโลหะ รวม 3.4 ลา้นบาท  และมีรายได้
จากเงินรับคืนเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มพลาสติก จ านวน1.2 ลา้นบาท  ดว้ยเหตุดงักล่าวท าใหมี้

รายไดอ่ื้นๆ เพ่ิม 37.57 ลา้นบาท หรือ  0.79 % ของรายไดร้วม 

 

   3.3  ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการจ านวน 7,958.06 ลา้นบาท ลดลง 692.55 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีตน้ทุนขายและบริการจ านวน  8,650.61 ลา้นบาท เน่ืองจากสาเหตุหลกั 2 ประการ
ประการแรก สาขาศรีราชาของบริษทัฯ ไม่มีรายได้จากการขายและบริการในปีน้ี ท าให้ตน้ทุนขายในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งน้ีลดลงตามไปดว้ย  ประการท่ีสอง มีบริษทัยอ่ยท่ีขยายก าลงัการผลิตดา้นสินคา้กระติกน ้ าสูญญากาศไปอีก
สถานท่ีหน่ึง ซ่ึงท าให้มีปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน แต่มีตน้ทุนขายสัดส่วนมากกว่าเดิม เน่ืองจากขยายโรงงานใน
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ช่วงแรกท่ียงัไม่เต็มก าลงัการผลิต   โดยภาพรวมตน้ทุนขายจึงลดไดไ้ม่เท่ากบัสัดส่วนการลดลงของรายไดจ้ากการ
ขายและบริการท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ของปี 2554 มีจ านวน 951.04 ลา้นบาท ลดลง 141.27 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัปี 2553 ซ่ึงมีจ านวน 1,092.31 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 41.78 ลา้นบาท ท่ีมีนยัส าคญัเป็นการ
ลดลงจากกลุ่มส่ิงทอ พลาสติก และยาง  นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 99.49 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจาก
การลดลงของค่าสาธารณูปโภคของสาขาศรีราชา ท่ีไม่ไดผ้ลิตสินคา้เองแลว้ จึงประหยดัค่าใชจ่้ายส่วนน้ีลงได ้
 

 3.4   ก าไร 
รอบปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้  797.36 ลา้นบาท ลดลง 693.13 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ปี 2553 ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้ 1,490.49 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ของปี 2554 เท่ากบั  9.11 % นอ้ยกวา่ปี 2553 ซ่ึง
เท่ากบั 14.70 %  เกิดจากปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ ประการแรก บริษทัฯ ไม่มีก าไรขั้นตน้จากธุรกิจรับจา้งผลิต
ช้ินส่วนอิเลค็ทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2554 ในขณะท่ีปี 2553 ยงัมีก าไรขั้นตน้ส่วนน้ีอยู ่  ประการท่ีสอง ตน้ทุนขายของ
กลุ่มส่ิงทอมีจ านวนสูงข้ึน ในรอบคร่ึงปีหลงั ถา้เทียบกบัคร่ึงปีแรกอนัเกิดจากคร่ึงปีแรก ตน้ทุนฝ้ายมีราคาสูง
ต่อเน่ือง และราคาลดลงต่อเน่ืองในรอบคร่ึงปีหลงั ตน้ทุนสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือล่วงหนา้จึงมีราคาสูง แต่ราคาขายของ
สินคา้ไดป้รับตวัลง ตามราคาตลาดของฝ้ายท่ีลดลง ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลงในรอบคร่ึงปีหลงั  ประการท่ีสาม 
ธุรกิจพลาสติก และยาง ซ่ึงอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมบางชนัประสบกบัภาวะน ้ าท่วมลอ้มรอบดา้นนอกบริษทั ไดรั้บ
ผลกระทบทางออ้มจากภาวะน ้ าท่วมน้ี  ท าใหมี้การหยดุการผลิตระยะสั้น ลูกคา้ชะลอการรับมอบสินคา้ ยอดขาย
ลดลง แต่มีตน้ทุนคงท่ีของโรงงานบางส่วนซ่ึงลดไม่ได ้ จึงมีผลท าใหก้ าไรขั้นตน้ลดลง และธุรกิจกระติกน ้ า
สูญญากาศท่ีมีส่วนการผลิตอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ก็ไดรั้บผลกระทบส่วนหน่ึงจากภาวะน ้ าท่วม และอีก
ส่วนหน่ึงขยายการผลิตไปเขตบางปะกงก าลงัการผลิตยงัไม่ไดใ้ชเ้ตม็ท่ี จึงมีอตัราตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ท าใหอ้ตัราก าไร
ขั้นตน้ลดลง เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

ในส่วนของก าไรจากการด าเนินงาน ปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน
ค านวณตามวธีิส่วนไดเ้สียต่อรายไดร้วมเท่ากบั 10.91 % ลดลง 11.07 % เม่ือเทียบกบัปี 2553  ซ่ึงเท่ากบั 21.98 % 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสดัส่วนของรายการก าไรจากการจ าหน่าย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 5 %  ซ่ึงปีท่ีแลว้มีก าไร
พิเศษท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจากการขายท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั
(มหาชน) ซ่ึงกล่าวไวใ้นหวัขอ้รายไดอ่ื้น แต่ปีน้ีไม่มีก าไรท านองดงักล่าว อีกประการหน่ึง อตัราก าไรขั้นตน้ต่อ
รายไดร้วม ลดลง 4.83 % เน่ืองจากเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ในหวัขอ้ก าไร (วรรคแรก) ประการสุดทา้ย รายการ
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ต่อรายไดร้วมลดลง 2.66 % ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัร่วมในประเทศจีนมีก าไรลดลง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเป็นวตัถุดิบหลกัมีราคาสูงข้ึนมาก  
แต่ราคาขายไฟฟ้าไม่สามารถปรับไดสู้งข้ึนเท่ากบัสดัส่วนตน้ทุนถ่านหินท่ีสูงข้ึนได ้และมีโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงท่ีใน
มณฑลยนูนาน มีผลขาดทุนต่อเน่ือง จนคณะกรรมการของบริษทัดงักล่าวมีมติใหห้ยดุด าเนินงาน ซ่ึงมีผลท าให้
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิลดลงมาก บริษทัฯ จึงตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดงักล่าวเขา้มาในผลการด าเนินงานรอบปี 
2554 ดว้ย 

เร่ืองอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมของปี 2554 เท่ากบั 8.51 %  ลดลง  10.20 % เม่ือเทียบกบัปี 2553 
ซ่ึงเท่ากบั 18.71 % ของรายไดร้วม ทั้งน้ีเป็นผลจากก าไรด าเนินงานต่อรายไดร้วมท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงลดลง 11.07 %
หกัดว้ยอตัราส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดร้วมซ่ึงเท่ากบั 0.22 % ในขณะท่ีปีท่ีแลว้เท่ากบั 0.55 % และหกั
ดว้ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเท่ากบั 2.18 % ของรายไดร้วม ในขณะท่ีปีท่ีแลว้เท่ากบั 2.72 %  ดงันั้น การท่ีค่าใชจ่้าย
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ทางการเงิน และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลต่อรายไดร้วมลดลงรวม 0.87 % จึงท าใหเ้พ่ิมอตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อรายไดร้วมท่ีลดลง 11.07 % เป็นก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากบัลดลงอยูท่ี่ 10.20 % สาเหตุท่ี
ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง เน่ืองจากบริษทัฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจึงน าไปช าระหน้ีระยะยาวก่อนครบก าหนด 
ดอกเบ้ียจ่ายจึงลดลง ส่วนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีลดลงก็สอดคลอ้งกบัก าไรสุทธิทางภาษีท่ีลดลงดว้ย เม่ือแบ่งเป็น
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยออกอตัรา 1.04 % ของรายไดร้วม จึง
เหลือเป็นก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในปี 2554 คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั 7.46 % ของรายไดร้วม 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2554 เท่ากบั 4.94 % ในขณะท่ีปี 2553 เท่ากบั 12.98 % ลดลง
8.04 % สาเหตุหลกัเน่ืองจากก าไรสุทธิปี 2554 ลดลงตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคขา้งตน้ ซ่ึงปี 2553 มีก าไรพิเศษท่ี
เกิดข้ึนคร้ังเดียวจากการขายท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ย  แต่ในปี 2554 ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าว  

ตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ปี 2554 ก าไรสุทธิส าหรับปีก่อนการแบ่งปันส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 841.39 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานในงบกระแสเงินสด มีจ านวน 723.37 ลา้นบาท ก าไรสุทธิตามงบก าไรขาดทุนมากกวา่เงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากก าไรสุทธิไดร้วมรายไดป้ระเภท เงินปันผลรับ และดอกเบ้ียรับ ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่น
กิจกรรมด าเนินงานอยูด่ว้ย จ านวน 330.9 ลา้นบาท ซ่ึงจดัเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  แมว้า่สดัส่วนของ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน คิดเป็น 85.97 % ของก าไรสุทธิก็ตาม ถา้หกัก าไรสุทธิดว้ย  2 รายการของ
กิจกรรมลงทุนแลว้ จะเห็นไดว้า่เงินสดท่ีไดจ้ากก าไรสุทธิส่วนของกิจกรรมด าเนินงานไดรั้บเขา้มาเป็นกระแสเงิน
สดรับจากกิจกรรมด าเนินงานทั้งหมด แสดงถึงบริษทัฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินงานดี 

 

 3.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2554 ตามงบการเงินรวม ซ่ึงตอ้งค านวณโดยวธีิส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชีท่ีตอ้งรับรู้ส่วน
แบ่งผลก าไร (ขาดทุน)  จากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อ
หุน้ของบริษทัจ านวน 738.08 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้  2.55 บาท (ค านวณโดยใชจ้ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัโดยหกัจ านวนหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยแลว้) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
เฉล่ีย เท่ากบั  4.94 % ซ่ึงมากกวา่ผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของสถาบนัการเงิน 

ในปี 2554 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน 760.33 ลา้นบาท หรือมีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 2.53 บาท ซ่ึง
นอ้ยกวา่ปี 2553 ซ่ึงมีก าไรสุทธิจ านวน 1,307.81 ลา้นบาท หรือก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 4.36 บาท  สาเหตุหลกัท่ี
ก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุนของปี 2554 นอ้ยกวา่ปี 2553 จ านวน 547.48 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2554  บริษทัฯ ไดรั้บ
เงินปันผลลดลง 173 ลา้นบาท (ซ่ึงลดลงจากเงินลงทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั และจากเงินลงทุนใน
ประเทศจีนเป็นหลกั) ปี 2554 ไม่มีรายการโอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  ซ่ึงในปี 
2553 มีจ านวน 152.69 ลา้นบาท (เน่ืองจากปลายปี 2553 ขอ้บ่งช้ีจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ไดห้มดไป) และปี 2554 ไม่มีรายการโอนกลบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ซ่ึงปี 2553 มีจ านวน 106.72 ลา้นบาท แต่
ในทางกลบักนั  มีการตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจ านวน 68.55 ลา้นบาท ท าใหเ้ฉพาะรายการ
ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนมีผลแตกต่างท าใหร้ายไดล้ดลง 175.26 ลา้นบาท (เน่ืองจากปี 2553 มี
การกลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุน เน่ืองจากมีการขายเงินลงทุนในบริษทัท่ีเคยบนัทึกดอ้ยค่าไว ้  และในปี 2554 มี

การบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน Yunnan Energy Qujing-Union Power Co.,Ltd. เพ่ิม) ซ่ึงมี
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งปรากฏตามค าอธิบายหวัขอ้ผลการด าเนินงานวรรคแรกไวแ้ลว้ 
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 อน่ึง บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน
หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี)  โดยจะค านึงถึงสภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงรอบปีน้ี คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2555 ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ใน
อตัรา  1.50  บาทต่อหุน้ หรือเทียบเท่ากบั  59.18  %  ของก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน  
         ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ เทียบกบัก าไรสุทธิต่อหุน้ ตามวธีิราคาทุน ปรากฏดงัน้ี  
 
   ปี         อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้      ก าไรสุทธิต่อหุน้ (วธีิราคาทุน)       อตัราจ่ายเงินปันผลต่อก าไร (%)   
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 
2549                 1.25    1.62               77.16 

     
    4.  ฐานะการเงิน 
     การเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสรุปไดด้งัน้ี 
 

     4.1  สินทรัพย ์     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมเป็นจ านวนเงิน 
22,007.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2,955.93 ลา้นบาท  หรือ  15.52 %   เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2553  ซ่ึงมีจ านวน 19,051.25 
ลา้นบาท สรุปการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

  (1) ส่วนประกอบของสินทรัพย ์  
       องคป์ระกอบของสินทรัพยค์  านวณโดยเทียบสดัส่วนกบัสินทรัพยร์วมของแต่ละปี โดย ณ ส้ินปี 2554 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี สินทรัพยห์มุนเวยีน 36.93 %  เงินลงทุน 41.69 %  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน 4.70 % ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 15.33 %  และสินทรัพยอ่ื์นๆ 1.36 % เม่ือเทียบสดัส่วนการเปล่ียนแปลง
ขององคป์ระกอบของสินทรัพยปี์ 2553  มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 2,512.52 ลา้นบาท 
หรือสดัส่วนเพ่ิมข้ึน  7.46 % สาเหตุหลกัเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน  2,780.43 ลา้น
บาท หรือ 11.51 % เน่ืองจากบริษทัฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินคงเหลือจากการไดรั้บเงินค่าขายเงินลงทุนท่ีประเทศจีน  
จึงเป็นเงินฝากธนาคาร และซ้ือตัว๋เงินคลงั เพ่ือเตรียมไวเ้ป็นเงินลงทุนท่ีมีศกัยภาพในอนาคต นอกจากน้ีมีสินคา้
คงเหลือเพ่ิมข้ึน 385.03 ลา้นบาท เพ่ือเตรียมไวเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตในไตรมาสต่อไป  หรือเป็นสินคา้ส าเร็จรูป
ส าหรับส่งมอบในเดือนถดัไปตามปกติการขายของธุรกิจ ในขณะท่ีรายการ เงินลงทุนชัว่คราว ลดลง 220.83  ลา้นบาท 
หรือ 1.65 % และลูกหน้ีลดลง 436.14 ลา้นบาท  หรือ 3.32 % เน่ืองจากรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีตามก าหนดเวลารับ
ช าระเงิน 

       ส่วนของเงินลงทุนรวมลดลง 99.33 ลา้นบาท องคป์ระกอบของสดัส่วนลดลง 6.99 %  ซ่ึงประกอบดว้ยเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม ลดลง 264.59 ลา้นบาท แต่เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน 165.27 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัของเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมลดลง เน่ืองจากมีการขายเงินลงทุนใน Wuxi–Union Cogeneration Co.,Ltd. ท่ีเป็นโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม ซ่ึงเห็นวา่ไม่สามารถจะประกอบธุรกิจตามปกติต่อไปได ้ เพราะทางการของประเทศจีนมีนโยบาย
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ใหย้า้ยโรงงานอุตสาหกรรมรอบโรงงาน ซ่ึงเป็นลูกคา้ของบริษทั และใหโ้รงไฟฟ้าแห่งน้ีเลือกวา่จะเปล่ียนเช้ือเพลิง
ของโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นแก๊ส (ซ่ึงตอ้งลงทุนเพ่ิมมาก)  หรือจะยา้ยโรงไฟฟ้าไปสถานท่ีแห่งใหม่ (ตอ้งลงทุนเพ่ิม
มากเช่นกนั) ดงันั้นผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่คุม้กบัเงินลงทุนอีกต่อไป จึงจ าเป็นตอ้งขายเงินลงทุนก่อนท่ีมูลค่า
จะลดลงมากกวา่น้ี เงินลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่า 746.29 ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัฯ รับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุน
ตามงบการเงินรวม (วธีิส่วนไดเ้สีย) เป็นจ านวนเงินเท่ากบั  134 ลา้นบาท นอกจากน้ี การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม ใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจึงมีเงินลงทุนของบริษทัร่วมอ่ืนๆ บนัทึกมูลค่าเงินไดเ้สียเพ่ิมข้ึน ท าใหสุ้ทธิแลว้ เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามงบการเงินรวมลดลง 264.59 ลา้นบาท ส่วนเงินลงทุนในบริษทัเพ่ิมข้ึน 165.27 ลา้นบาท  เน่ืองจาก
ระหวา่งปี 2554 มีการลงทุนเพ่ิมในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ซ่ึงมีขอ้มูลรายละเอียดปรากฏ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ท่ี 15  เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 
  รายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 59.38 ลา้นบาท ท่ีมีนยัส าคญัเกิดจากรายการ
โอนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดินท่ีใหเ้ช่าของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ช่ือบริษทั ยเูน่ียนการก่อสร้าง จ ากดั จ านวน 64 
ลา้นบาท กลบัมาท่ีมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เน่ืองจาก มูลค่าราคายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าว มีการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นแลว้ ปัจจุบนัมีมูลค่าสูงกวา่ราคาทุน จึงมีการโอนกลบัรายการดอ้ยค่าดงักล่าว  

ส่วนรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 467.52 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยท่ีผลิตกระติกน ้ า
สูญญากาศ มีการขยายก าลงัการผลิตตามแผนงาน ไดเ้พ่ิมโรงงานแห่งใหม่ท่ีเขตบางปะกง ตอ้งติดตั้งระบบการ
ผลิต ไฟฟ้า เพ่ิมสายการผลิต สัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหม่เพ่ิม เพ่ือใหท้นักบัค าสัง่ซ้ือท่ีมีเพ่ิมเติม 
 สินทรัพยอ่ื์นนอกเหนือจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีนยัส าคญั 

 

(2)   คุณภาพของสินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มีจ านวนเงิน 1,449.07 ลา้นบาท

คิดเป็น 6.58 %  ของสินทรัพยร์วม ลดลง 436.14 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ซ่ึงมีจ านวน 1,885.21 ลา้นบาท ใน
จ านวนน้ีประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24.06 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้สุทธิจากกิจการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั 1,055.02 ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืน 369.99 ลา้นบาท รวมจ านวนลูกหน้ีการคา้สุทธิปีน้ี  1,079.08 ลา้น
บาท ลดลง 459.35 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีจ านวน 1,538.44 ลา้นบาท เน่ืองจากจ านวนเงินค่าขาย
สินคา้และบริการลดลง ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้ รายไดจ้ากการขายหรือบริการขา้งตน้  ทั้งน้ี จ านวน
ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่ยงัไม่เกินก าหนดเวลาการช าระหน้ี โดยขอ้มูลระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียปี 2554 เท่ากบั 55 วนั 
ซ่ึงเป็นไปตามปกติของระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดท้ าการประเมินมูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บช าระจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 1 ปี ซ่ึงมีจ านวน 44.24 ลา้นบาทแลว้ บริษทัฯ มีการ
บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีดงักล่าวท่ีคาดวา่อาจจะเรียกเก็บเงินไม่ไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 
29.94 ลา้นบาท ซ่ึงเทียบเป็นสดัส่วน 2.70 % ของลูกหน้ีการคา้รวม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญดงักล่าว มีจ านวนเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั ในส่วนของลูกหน้ีอ่ืน เป็นลูกหน้ีระยะสั้นท่ีไม่เก่ียวกบั
การขายสินคา้หรือบริการ เช่นเงินทดรองจ่าย ภาษีซ้ือรอเรียกคืน ภาษีเงินไดช้ าระล่วงหนา้ เป็นตน้ ซ่ึงอยูใ่น
ขั้นตอนระหวา่งการติดตาม และคาดวา่จะหมดไปภายใน 1 ปี  ดงันั้น จ านวนลูกหน้ีสุทธิตามงบการเงินรวม 
บริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บช าระเป็นเงินทั้งหมด  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มียอดสินคา้คงเหลือสุทธิ  1,611.74 ลา้นบาท หรือ  7.32 % 
ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน 385.03 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี  2553 ซ่ึงมีจ านวน 1,226.71 ลา้นบาท การท่ีสินคา้
คงเหลือเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีสินคา้เขา้มาช่วงส้ินเดือนธนัวาคม 2554  จ านวนมาก เพ่ือเตรียมส่งสินคา้ใหลู้กคา้ช่วง
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ตน้เดือนมกราคม 2555 อีกประการหน่ึง มีบางส่วนเป็นวตัถุดิบคงคลงัเตรียมเพ่ือการผลิต แต่ลูกคา้ในยโุรปเล่ือน
การรับมอบสินคา้ จึงมีวตัถุดิบคงคลงัมากกวา่ปีท่ีแลว้ ในขณะเดียวกนับริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายใน ใน
การตรวจนบัสินคา้คงเหลืออยา่งสม ่าเสมอ และมีรายงานการวเิคราะห์อายขุองสินคา้คงเหลือเพื่อบริหารจดัการ
ต่อไป  ตลอดจนประเมินราคาเทียบกบัราคาตลาด ถา้หากราคาคงเหลือตามบญัชีสูงกวา่ราคาตลาด หรือกรณีมี
สินคา้เส่ือมสภาพ ลา้สมยั บริษทัฯ จะบนัทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  ในรอบปี 2554 บริษทัฯ มี
การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จ านวน 113.11 ลา้นบาท  สาเหตุหลกั
เน่ืองจากราคาตลาดของฝ้ายไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง ท าใหย้อดสะสมของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
มีจ านวน 202.36 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น 11.16  % ของยอดรวมสินคา้คงเหลือ ทั้งน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประเมิน
วา่ จ านวนมูลค่าค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงักล่าว มีความเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 

รายการเงินลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินปี 2554 มีจ านวนเงินสุทธิทั้งหมด 9,174.66 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 41.69 % ของสินทรัพยร์วม ทั้งน้ีจ านวนท่ีลดลงสุทธิ 99.33 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 
2553 นั้น เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม และซ้ือเพ่ิมเติมในเงินลงทุนบริษทัอ่ืน  ซ่ึง
ได้กล่าวละเอียดไวใ้นหัวขอ้ส่วนประกอบของสินทรัพย ์วรรคท่ีสองขา้งตน้แลว้ อน่ึงเงินลงทุนของบริษทัฯ 
แบ่งเป็นเงินลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีขอ้มูลแสดงรายละเอียดช่ือเงินลงทุน สัดส่วน จ านวนราคาทุน 
ราคายติุธรรม และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15 โดยมีขอ้มูล
รายการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2553 และปี 2554 ดว้ย  ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีการประเมินคุณภาพ
ของเงินลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีสัญญาณความไม่
แน่นอนในคุณภาพของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน หรือมีการบริหารจดัการตามความเหมาะสม  บริษทัฯ เช่ือวา่
จ านวนเงินท่ีปรากฏตามงบการเงินมีคุณภาพเหมาะสมซ่ึงไม่แสดงจ านวนเงินท่ีสูงเกินไป 

   

4.2 สภาพคล่อง  
4.2.1  งบกระแสเงินสด 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงาน 723.37 ลา้นบาท มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 504.37 ลา้นบาท และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จดัหาเงิน 1,482.36 ลา้นบาท ปรับยอดดว้ยมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศเป็น
สกลุเงินบาท เพ่ิมข้ึน 70.32 ลา้นบาท รวมแลว้ทั้งปีมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน 2,780.43 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี ยกมาจ านวน 1,588.08 ลา้นบาท จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 
2554 เท่ากบั 4,368.51  ลา้นบาท 

  ในระหวา่งปี 2554 การท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 723.37 ลา้น
บาท ซ่ึงน้อยกวา่ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินด าเนินงาน ท่ีมีจ านวน 
1,250.91 ลา้นบาท อยูเ่ป็นจ านวน 527.54 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ จ่ายช าระค่าซ้ือวตัถุดิบและสินคา้คงเหลือ
เพ่ิมข้ึน 492.70 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัฯ ก็ไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ีเพ่ิมข้ึน 414.92 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีการ
จ่ายช าระหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิม 184.86 ลา้นบาท  และช าระหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิม 23.88 ลา้นบาท บริษทั
ยอ่ย มีการจ่ายช าระดอกเบ้ีย 16.76 ลา้นบาท มีการจ่ายช าระภาษีเงินได ้272.12 ลา้นบาท ในขณะท่ีไดรั้บเงินคืน
ภาษีเงินได ้82.57 ลา้นบาท เช่นกนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานคิดเป็น 57.83 % และ
สินคา้คงเหลืออีก 39.39 % รวมเป็น 97.22 % ของก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และ
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หน้ีสินด าเนินงาน  ทั้ งน้ีสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวนน้ี สามารถเปล่ียนเป็นเงินสด ภายในวงจรไม่เกิน 2 ไตร
มาส  ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงมีสภาพคล่องและสามารถใชจ่้ายในกิจกรรมด าเนินงานอยา่งเพียงพอ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 504.37 ลา้นบาท ในรอบปี 2554 ซ่ึงเกิดจากมี

กระแสเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน Wuxi-Union Cogeneration ประมาณ 874 ลา้นบาท ไดรั้บจากการ
ขายหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 743 ลา้นบาท  ขายตัว๋เงินคลงั 86 ลา้นบาท และอ่ืนๆ อีกเล็กน้อย 
รวมทั้งมีเงินปันผลรับจากการลงทุน 508 ลา้นบาท ได้รับดอกเบ้ีย 29 ลา้นบาท  มีเงินสดรับจากการจ าหน่าย
สินทรัพยถ์าวร 40 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีการจ่ายเงินซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในต่างประเทศ 108 ลา้น
บาท  จ่ายลงทุนขยายก าลงัการผลิต หรือซ้ืออุปกรณ์เพ่ิม ส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจกระติกน ้ าสุญญากาศ กลุ่มส่ิงทอ 
พลาสติก ยาง และโรงไฟฟ้าท่ีจีนเล็กนอ้ย รวม 860 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินเพ่ิมทุนตามสัดส่วนในบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม รวม 160 ลา้นบาท รวมทั้งจ่ายซ้ือหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศเพ่ิม 689 ลา้น
บาท เม่ือหกักลบแลว้ท าใหไ้ดเ้งินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 504.37 ลา้นบาท 

ในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 701.51 ลา้นบาท  จ่าย
ช าระคืนเงินกูร้ะยะยาว 375 ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 68 ลา้นบาท จ่ายคืนเงินฝากให้
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37 ลา้นบาท นอกจากน้ี มีเงินรับจากการกูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 302 ลา้นบาท
และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดเ้งินกูร้ะยะยาวจากธนาคารใน ประเทศจีน 2,283 ลา้นบาท  บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระ
เงินเพ่ิมทุนเพ่ือขยายกิจการจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจ านวน 78 ลา้นบาท รวมแลว้เป็นเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน  1,482  ลา้นบาท   

เม่ือรวม 3 กิจกรรมขา้งตน้แลว้ มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน 2,709.74 ลา้นบาท เม่ือรวมรายการปรับผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 70.32 ลา้นบาท (ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากงบการเงินต่างประเทศ) และรวม
กบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปียกมา  1,588.07 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี 2554  เท่ากบั  4,368.51 ลา้นบาท ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง 

 

4.2.2  อตัราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคญั 

 ณ ส้ินปี 2554   บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 3.26 ต่อ 1 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วต่อหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 2.61 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงความสามารถในการเปล่ียน
สินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นเงินสด เพื่อท่ีจะสามารถช าระหน้ีสินหมุนเวียนครบถ้วนได้ แลว้ยงัมีสภาพคล่อง
ส่วนเกินเหลืออยูอี่ก 1.61 เท่า  ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสภาพคล่องทางการเงินอยา่งเพียงพอ 

  เร่ืองเก่ียวกบัลูกหน้ีและเจา้หน้ี บริษทัฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยูท่ี่  55 วนั เท่ากบัปีท่ีผา่นมา ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ใหเ้ครดิตเทอมกบัลูกหน้ีทางการคา้ ส่วนวงจรเงินสด ตั้งแต่จ่ายเงินซ้ือวตัถุดิบ
รวมกบัเวลาท่ีขายสินคา้ถึงวนัท่ีไดรั้บเงินค่าขายสินคา้เป็นเวลา 36 วนั  ซ่ึงดีกวา่ปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีระยะเวลา 39 วนัต่อ 1 
รอบ เสมือนหน่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีวงจรเงินสดประมาณ 10 รอบใน 1 ปี  

ในรอบปี 2554  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานต่อรายไดร้วม เท่ากบั 10.91 % 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีจ านวน 21.98 % เน่ืองจาก 3 ปัจจยัหลกั ประการแรกคือ องคป์ระกอบของก าไรขั้นตน้
ลดลง 4.83 % จากสาเหตุสาขาของบริษทัฯ เปล่ียนประเภทธุรกิจ ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ประการต่อมาคือปี
น้ีไม่มีก าไรพิเศษท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจากการขายท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ย องคป์ระกอบลดลง 5.0 % ประการ
สุดทา้ย ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมลดลง องคป์ระกอบลดลง 2.66 % สาเหตุหลกัคือ ตอ้งรับรู้ขาดทุนของ
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โรงไฟฟ้า  Yunnan Energy Qujing-Union Power Co.,Ltd. ซ่ึงมีรายละเอียดกล่าวไวใ้นหวัขอ้ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

 ส่วนดา้นนโยบายโครงสร้างทางการเงิน อตัราส่วนหน้ีสิน ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.33 ต่อ 1 เท่า  
ซ่ึงสูงกวา่ปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย ท่ีมีอตัราส่วน 0.21 ต่อ 1 เท่า ซ่ึงแสดงถึงแหล่งท่ีมาของเงินจากส่วนของเจา้หน้ียงัมี
น้อยมาก เม่ือเทียบกับแหล่งท่ีมาของเงินจากส่วนของผูถื้อหุ้น ดังนั้ น ถ้าหากมีโครงการใหม่ท่ีต้องการใช้
แหล่งท่ีมาของเงินจากเจา้หน้ี ยงัสามารถด าเนินการไดอี้กพอสมควร  เน่ืองจากสดัส่วนของหน้ีสินยงัมีนอ้ยมาก   

นอกจากน้ี อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียอยูท่ี่ 55.45 เท่า  แสดงถึงบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย มีกระแสเงินสดหมุนเวยีนอยา่งเพียงพอ ในการช าระดอกเบ้ียใหเ้จา้หน้ีไดค้รบถว้น 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 4.94 % ซ่ึงสูงกวา่อตัราผลตอบแทนจากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของสถาบนัการเงิน เม่ือพิจารณาถึงเงินปันผลท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ อตัราหุน้ละ
1.50 บาท ซ่ึงคิดเป็น 59.18 % ของก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายอตัราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ คือไม่ต ่ากวา่หน่ึงในสามของก าไรสุทธิตามวธีิราคาทุน 

   
4.2.3  เร่ืองระยะเวลาครบก าหนดของหน้ีระยะสั้นท่ีมีผลต่อสภาพคล่องของบริษทั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้น 449.59 ลา้นบาท มีส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 226.71 ลา้นบาท มีส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี 60.82 ลา้นบาท มีเงินรับฝากจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40.74  ลา้นบาท มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งช าระ 
45.19 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ อีก 57.73 ลา้นบาท รวมเป็น 880.78 ลา้นบาท   ท่ีอาจตอ้งช าระภายใน 
1 ปี แต่เม่ือเทียบกบัสินทรัพยส์ภาพคล่องของรายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงสามารถใชไ้ดท้นัทีมี
จ านวน 4,368.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 495.98 % ของหน้ีระยะสั้นดงักล่าว แต่ถา้รวมส่วนของเจา้หน้ีการคา้ และ
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทอีก 1,614.47 ลา้นบาท จะรวมเป็นหน้ีสินหมุนเวียนทั้งหมด 2,495.26 ลา้นบาท สินทรัพยส์ภาพ
คล่องท่ีเป็นเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จะเป็น 175.07 % ของหน้ีสินหมุนเวียนทั้งหมด แสดงถึงบริษทัฯ 
มีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะช าระหน้ีระยะสั้นท่ีจะถึงก าหนดภายใน 1 ปี หรือหน้ีสินหมุนเวียนทั้งหมดครบถว้น
ทนัที โดยยงัเหลือสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่อีก  75.07 %  ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีสัดส่วนของหน้ีระยะสั้ นท่ี
เหมาะสม  ถา้ช าระหน้ีทั้งหมดทนัที จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯ 

ดงันั้น เม่ือค านึงถึงมูลค่าและระยะเวลาของแหล่งการไดม้า และใชจ่้ายไปของกระแสเงินทุนระยะสั้น
นั้นมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 

 

      4.3  รายจ่ายลงทุน 

 ในรอบปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายจ่ายลงทุนแบ่งเป็น ธุรกิจในประเทศ และธุรกิจ
ต่างประเทศ รวม  968  ลา้นบาท 

 ส าหรับธุรกิจในประเทศ เป็นการลงทุนเพ่ิมใน เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ ระบบงาน ซ่ึงใชใ้นการขยายก าลงั
การผลิต หรือปรับปรุงสายการผลิต ของกลุ่มธุรกิจ พลาสติก ยาง โลหะ ส่ิงทอ รวม 680 ลา้นบาท และเป็น
อุปกรณ์ใหเ้ช่าทางการคา้ประมาณ 56 ลา้นบาท 

 ส าหรับธุรกิจต่างประเทศ มีการลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้เช่า 128 ลา้นบาท ลงทุนเพ่ิมในธุรกิจ
ส่ิงทอเพ่ือปรับปรุงการยา้ยโรงงาน 35 ลา้นบาท ซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯ 
ประมาณ  69 ลา้นบาท    
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     4.4  แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 4.4.1 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินรวม 5,104.29  ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,408.28  ลา้นบาท สดัส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 0.33  ต่อ 1 เท่า  ดงันั้น แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากส่วนของหน้ีสินมีสดัส่วนท่ี
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัส่วนของทุน ถา้หากเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะมีอตัราส่วนอยู่
ประมาณ 1.5 หรือ 2 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงสดัส่วนหน้ีสินของบริษทัฯ ยงัอยูใ่นระดบัต ่า  ดงันั้น เจา้หน้ีของบริษทัฯ 
จึงมีความเส่ียงนอ้ยมากเร่ืองการไดรั้บช าระหน้ีจากบริษทัฯ ในอนาคต ถา้หากมีการขยายธุรกิจเพ่ิมอีก บริษทัฯ 
สามารถจดัโครงสร้างกูย้มืเงินหรือเพ่ิมหน้ีสินไดอี้ก  โดยยงัอยูใ่นระดบัโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและไม่เส่ียง
มาก 

 4.4.2  หน้ีสิน 

หน้ีสินของบริษทัฯ และบริษัทย่อย แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 2,495.26 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่
หมุนเวยีน  2,609.03 ลา้นบาท รวมหน้ีสิน  5,104.29 ลา้นบาท  

  หน้ีสินหมุนเวยีน แบ่งเป็น เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 449.59 ลา้นบาท มีเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 52.32 
ลา้นบาท เจา้หน้ีทางการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,562.15 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีการช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบัการรับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจของการด าเนินงาน รวมทั้งการรับช าระจากลูกหน้ี
อ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงมีจ านวนเงินใกลเ้คียงกบัเจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน  นอกจากน้ี มีส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 226.71 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะสั้นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 60.82 ลา้น
บาท และมีเจา้หน้ีระยะสั้นประเภทหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ อีก 143.66 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีสินระยะสั้นขา้งตน้ทั้งหมด
มีสดัส่วนต่อหน้ีสินรวมเท่ากบั 48.89 %  แต่บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วต่อหน้ีสินหมุนเวยีนเท่ากบั 
2.61  ต่อ 1 เท่า  ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสภาพคล่องเพียงพอในการช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนดอยา่งครบถว้น 
ไม่มีการกูเ้งินระยะสั้นเพ่ือใชผ้ิดประเภทในการลงทุนระยะยาว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงหกัสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปีแลว้ จ านวน 2,291.29 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนมากเป็นเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ เพ่ือรองรับการ
ลงทุนเพ่ิม โดยมีอตัราดอกเบ้ียอิงกบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารในประเทศจีน มีระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนใน
ปี 2555 และ 2556  บริษทัฯ ไม่มีหลกัประกนัต่อภาระหน้ีสินดงักล่าว ทั้งน้ีภายใตส้ญัญากูย้มืเงินไดร้ะบุขอ้ปฏิบติั 
และเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และขอ้จ ากดัในการ
จ าหน่าย จ่าย โอน ทรัพยสิ์นท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ส าหรับเร่ืองความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย และหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ของปี 
2554 เท่ากบั 1.13 เท่า  บริษทัฯ จึงมีความมัน่ใจในการบริหารสภาพคล่องเพ่ือช าระส่วนของเงินกู ้ ตลอดจนหน้ี
อ่ืนๆ ท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี และดอกเบ้ียจ่าย ภายในแต่ละช่วงเวลาท่ีจะครบก าหนดช าระไดค้รบถว้น 

 

4.4.3   ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีจ านวน 15,408.28 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึน 949.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2553 ซ่ึงมีจ านวน 14,458.41 ลา้นบาท (ปรับปรุงใหม่ตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป)   สาเหตุของการเปล่ียนแปลงเกิดจาก 
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- ส่วนท่ีเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 738.08  ลา้นบาท  และในระหวา่งปีตาม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจ่าย 525 ลา้บาท ซ่ึงท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 738.08 
ลา้นบาท และลดลง 525 ลา้นบาทตามล าดบั 

- ในส่วนท่ีไม่ใช่เกิดจากผลการด าเนินงานจริง คือการรับรู้ก าไร (ขาดทุน) ในส่วนของผูถื้อหุน้รวม
เพ่ิมข้ึน  736.79 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

1. รับรู้ก าไรส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ซ่ึงยงั
ไม่ใช่ก าไรท่ีเกิดข้ึนจริง สุทธิแลว้ทั้งปีเพ่ิม  41.69 ลา้นบาท  

2. มีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของงบต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากผลต่างอตัราแลกเปล่ียน มีผลท าให้
ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 691.8 ลา้นบาท 

3.  ในงบของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ มีการเปล่ียนแปลงส่วนของส ารองอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลง 
14.24 ลา้นบาท 

4. รายการปรับปรุงบวกกลบัเงินปันผลจ่ายส าหรับหุน้ของบริษทัฯ ท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยตามมาตรฐาน
การบญัชี จ านวน 17.54  ลา้นบาท 

 ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมกนัแลว้ ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 949.87 ลา้นบาท ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ  ณ 31 ธนัวาคม 2554 มีจ านวนเงิน 15,408.28 ลา้นบาท   

 

4.5  ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
ตามท่ีธุรกิจหลกัในปัจจุบนัคือการลงทุน ดงันั้น รายไดห้ลกัคือเงินปันผลจากบริษทัท่ีไปลงทุน  ซ่ึงมีทั้ง

การลงทุนภายในและภายนอกประเทศ ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ในอนาคต คือ 

1. การลงทุนในธุรกิจพลงังานภายในประเทศ ในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ซ่ึงบริษทัฯ 
ลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินลงทุนจ านวน 732.50 ลา้นบาท ประเภทธุรกิจคือ ผลิตกระแสไฟฟ้า
ดว้ยก าลงัการผลิต 1,400 เมกะวตัต ์ขายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลตั้งแต่ปี 
2553 เป็นตน้มา การจดัสรรเงินปันผลอิงกบัผลก าไรสุทธิของบริษทันั้นๆ  ขณะน้ีมีโอกาสค่อนขา้งแน่นอนท่ี
มาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ในส่วนของการตีความเร่ืองสญัญาเช่า และธุรกิจสมัปทานบริการ จะบงัคบัใช้

ในปี 2556 ซ่ึงอาจท าใหว้ธีิการบนัทึกบญัชีของบริษทั RPCL ตอ้งเปล่ียนแปลง และมีผลท าใหก้ าไรสุทธิในปี
แรกๆ ลดนอ้ยลงจากประมาณการเดิม อน่ึง เงินปันผลท่ี RPCL จะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้อาจลดนอ้ยกวา่ท่ีประมาณการ
ไว ้ท าใหมี้ผลกระทบต่อรายไดเ้งินปันผลรับของบริษทัฯ อาจลดนอ้ยลงตามไปดว้ย 

 2. ราคาถ่านหินในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึนตามราคาพลงังาน มีผลต่อตน้ทุนของโรงไฟฟ้าท่ีประเทศจีนท่ี
บริษทัฯ ไปลงทุน ซ่ึงใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง แต่ดว้ยราคาขายไฟฟ้าไม่สามารถปรับข้ึนราคาไดเ้ท่ากบัสดัส่วน
ของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหบ้างโรงงานขาดทุน หรือก าไรลดนอ้ยลง ดงันั้นอาจจะกระทบเงินปันผลรับในอนาคต
ดว้ย เหตุการณ์น้ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ ดงันั้นบริษทัฯ จะพิจารณาผลกระทบเป็นแต่ละ
กรณี และด าเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ 

 ในส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศจีน ตามประมาณการคาดวา่โครงการในระยะท่ี 1 จะ
สามารถโอนใหผู้ซ้ื้อเรียบร้อยภายในปี 2555 ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถรับรู้รายไดบ้างส่วนน้ีในปี 2555  ส่วน
ระยะท่ี 2 และ 3 จะมีการด าเนินตามแผนในช่วงต่อไป 



 74 

3. เหตุการณ์อุทกภยัท่ีอาจเกิดข้ึนอีกในปี 2555 ท าใหบ้ริษทัในกลุ่มในเขตบางชนั ตอ้งลงทุนสร้างแนว
ป้องกนัน ้ าท่วมอยา่งถาวร อาจมีค่าใชจ่้ายจากการน้ีประมาณ 50 ลา้นบาท แบ่งเฉล่ียใหบ้ริษทัฯ ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
รับภาระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลท าใหก้ าไรอาจนอ้ยลง เงินปันผลจ่ายอาจนอ้ยลงตามสดัส่วน 

 

5.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

5.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ประจ าปี 2554  คือ นายณรงค ์ พนัตาวงษ ์  และนายเติมพงษ ์  
โอปนพนัธ์ุ ซ่ึงสงักดั บริษทั ส านกังานเอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั  
 ผูส้อบบญัชีดงักล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร  หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อีกทั้งเป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
 ในวาระเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี มีการเสนอรายช่ือผูส้อบบญัชี
ไวอ้ยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั โดยรายช่ือทั้งหมดท่ีเสนอมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด และแจง้ความเป็นอิสระตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขา้งตน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ย 

ในรอบปี 2554   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ ส านกังาน  เอินส์ท แอนด ์
ยงั จ ากดั  ซ่ึงเป็นส านกังานท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สงักดั เป็นจ านวนเงินรวม 7,820,000.-บาท  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการจ่ายค่าสอบบญัชีใหก้บัผูส้อบบญัชีโดยตรง หรือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชี  หรือส านกังานสอบบญัชีอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

 

5.2  ค่าบริการอ่ืน  (Non-audit fee)   
 ในรอบปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee)  หรือไม่มีงาน
บริการอ่ืนท่ียงัไม่แลว้เสร็จ ท่ีจะตอ้งจ่ายในปีถดัไป ใหก้บัผูส้อบบญัชี หรือ ส านกังานสอบบญัชี เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จ ากดั หรือ บุคคลหรือกิจการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส านกังานสอบบญัชีอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
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12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 
              ขอ้มูลรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยอยา่งละเอียดไวใ้นงบการเงิน
ประจ าปี 2554 แลว้ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงในหนงัสือรายงานประจ าปี 2554 ซ่ึงถา้หากผูถื้อหุน้ตอ้งการ
เป็นแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อไดท่ี้ นางชนิดา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา หมายเลขโทรศพัท ์02-3115111 

 นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้สามารถขอรับเงินปันผลผา่นโครงการ e-dividend ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้ 
              ในส่วนของการเปิดเผยขอ้มูลตลอดปี 2554 บริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งผ่านช่องทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  
 ขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงจากมาตรฐานการบญัชีไทยไปใชม้าตรฐานการ
บญัชีสากล ในอนาคตถา้หากมาตรฐานการบญัชีหัวขอ้การตีความของธุรกิจสัมปทานหรือบริการ มีผลบงัคบัใช ้
อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัท่ีบริษทัฯ ไปลงทุน ช่ือ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีไดรั้บสัมปทาน อาจตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการบญัชีใหม่  ท าให้
ตวัเลขก าไรทางบัญชีในปีแรกๆ อาจลดลงกว่าระบบบัญชีปัจจุบัน ซ่ึงอาจส่งผลท าให้รายได้เงินปันผลของ    
บริษทัฯ ท่ีจะไดรั้บในส่วนน้ีลดลงตามไปดว้ย 
 ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีมีนัยส าคญั ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงั  บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ต่อไป  
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    ส่วนที ่ 2  
   

                                 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
       
        บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 
 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 
 (2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 
 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์  2555 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน  
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
                    ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้  บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายฐิตวิฒัน์  สืบแสง  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นายฐิติวฒัน์  สืบแสง ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจ าปี 2554 (หน่วย : บาท)

ส่วนงาน ต่างประเทศ % ในประเทศ % รวม %

  

กลุ่มการผลติ 4,012,281,808.70    40.57   5,775,635,894.22       58.40      9,787,917,702.92         98.97        

กลุ่มผลติกระแสไฟฟ้า 463,635,962.69       4.69     -                             -         463,635,962.69            4.69          

กลุ่มการลงทุนและอืน่ๆ 69,256,549.65         0.70     11,756,649.72            0.12        81,013,199.37              0.82          

รวม 4,545,174,321.04    45.96   5,787,392,543.94       58.52      10,332,566,864.98       104.48       

(หกั)  รายการระหว่างกนั (29,775,053.38)       (0.30)    (1,547,377,488.26)      (15.65)     (1,577,152,541.64)        (15.95)       

รายไดจ้ากการขายและบริการ-สุทธิ 4,515,399,267.66    45.66   4,240,015,055.68       42.87      8,755,414,323.34         88.53        

ดอกเบ้ียรับ 29,625,259.03              0.30          

รายไดอ่ื้น 1,104,323,512.41         11.17        

รายไดร้วม 9,889,363,094.78       100.00     

รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 29  เร่ือง  ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน

เอกสารแนบ    1

งบการเงินรวม



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

กลุ่มธุรกิจ             ช่ือบริษทั การถือหุ้น การถือหุ้นของ การถือหุ้น

 ทางตรง บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ทางตรงและทางอ้อม
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจส่ิงทอ 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

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 25.00  - 35.00

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 49.88 1.31 51.42

บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 25.00  - 44.48

บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั 25.00  - 51.99

บริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั  -  - 24.85

บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั  -  - 24.90

บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จ  ากดั  -  - 24.62

บริษทั ยเูน่ียนบทัทึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 10.71 54.87 10.71

บริษทั วีนสับทัท่ึน จ ำกดั  - 54.00 7.66

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

บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 49.52 1.81 49.69

บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั 51.00  - 51.00

บริษทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตีล โปรดกัส์ จ  ากดั 98.00  - 98.00

บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั 50.69  - 50.69

บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั 40.27  - 40.27

บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 30.00  - 39.91

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 97.73  - 97.73

และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน ซิสเตม็ส์ จ  ากดั  -  - 97.73

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

Jiangsu-Union Cogeneration Group Co., Ltd. 40.00  - 50.00

(เดิมช่ือ Yixing-Union Cogeneration Co.,Ltd.)
Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. 25.00  - 50.00

Huanan-Union Spring  Cogeneration Co.,Ltd. 25.00  - 50.00

Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. 40.00  - 50.00

Pingbian Xian Yunnan Energy Union Power Co.,Ltd.  -  - 50.00

บริษทั ราชบรีุเพาเวอร์ จ  ากดั 10.00  - 10.00

ธุรกิจผลิตสารเคมี Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 30.53  - 40.00

Yixing-Union Biochemical Co.,Ltd. 15.00  - 50.00

กลุ่มการค้า การลงทุน และบริการ
         ธุรกิจการค้า Shanghai Dasity Co.,Ltd.  -  - 100.00

บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ากดั 25.67  - 52.99

บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ากดั 49.87  - 49.87

        ธุรกิจการลงทุน 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

Saha-Union International (Taipei) Ltd. 10.00  - 42.30

Jiashan-Union Development Co., Ltd. 39.00  - 49.00

บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 99.54  - 99.54

บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ากดั 99.79  - 99.79

บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีจ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยเูน่ียนเอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 99.26  - 99.40

บริษทั ยเูน่ียนเอ็นเนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั เทก็ซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 85.20  - 85.20

บริษทั ยนิูอโกร จ ากดั 30.00  - 44.94

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 24.90  - 35.99

บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 24.90  - 29.46

บริษทั ผลิตภณัฑวี์นสั จ  ากดั  -  - 24.86

บริษทั ยเูน่ียนแคปปิทอล จ ากดั  -  - 26.42

บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ  ากดั  -  - 32.70

บริษทั ยเูน่ียนดิสทริบิวเทอร์ จ  ากดั  -  - 24.73

บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์พลาส จ ากดั  -  - 7.93

ธุรกิจบริการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน) 93.07  - 99.66

บริษทั วีนสัชูส์ จ  ากดั 76.00  - 96.86

บริษทั ยเูน่ียนการพิมพ ์จ ากดั 94.74  - 94.74

บริษทั ยเูน่ียนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 99.99  - 99.99

บริษทั ยเูน่ียนชูส์ จ  ากดั 61.70  - 97.85

บริษทั ยเูน่ียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั  -  - 24.86

บริษทั ยเูน่ียนแอสเซทแมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั  -  - 24.90

บริษทั ยเูน่ียนไซมด์าร์บ้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 18.95  - 18.95

ธุรกิจอื่น (หยุดด าเนินงาน) บริษทั ยเูน่ียนการก่อสร้าง จ  ากดั 2.37  - 99.68

บริษทั ยเูน่ียนโกเทคโมลดส์ จ  ากดั  -  - 32.30

Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. 45.19  - 50.00
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ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้เรียกช ำระ กำรลงทุน
(บำท) (บำท) (บำท) ทำงตรง %

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจส่ิงทอ
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
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. RMB 56,915,779 RMB 56,915,779 25.000 Luoyang Road, Taicang City, Jiangsu Province, China
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั (มหำชน) 600,000,000            600,000,000            10.00 49.882 เลขท่ี 205  หมู่ท่ี 4 ถ.สุขมุวิท กม.39.5 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 (66-2) 323-1085-91 (66-2) 710-8808

สำขำ 1  เลขท่ี 205  หมูท่ี่ 4  ถ.สุขมุวิท  กม.39.5   ต.บำงปูใหม ่อ.เมืองสมทุรปรำกำร  จ.สมทุรปรำกำร 10280
บริษทั ยเูน่ียนกำร์เมน้ท ์จ  ำกดั 50,000,000              50,000,000              100.00 99.987 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขท่ี 205  หมู่ท่ี 4  ถ.สุขมุวิท  กม.39.5   ต.บำงปใูหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร 10280 (66-2) 323-9285-6 (66-2) 323-9181
บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ำกดั 5,000,000                5,000,000                10.00 25.001 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ  เลขท่ี 205  หมูท่ี่ 4  ถ.สุขมุวิท  กม.39.5   ต.บำงปูใหม ่อ.เมืองสมทุรปรำกำร  จ.สมทุรปรำกำร 10280
บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ำกดั 200,000,000            200,000,000            100.00 25.000 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-4247
บริษทั ยเูน่ียนบทัทึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 85,000,000              85,000,000              100.00 10.714 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-7040-54 (66-2) 539-6124
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ำกดั (มหำชน) 75,000,000              75,000,000              10.00 48.958 เลขท่ี ง.1  หมู่ 13  ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0105-8 (66-2) 517-9056,

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

บริษทั ยเูน่ียนพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 250,000,000            250,000,000            10.00 49.521 เลขท่ี 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0109-14 (66-2) 517-0529
บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ำกดั 300,000,000            300,000,000            100.00 51.000 เลขท่ี 11/3 หมู่ท่ี 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-8893-5 (66-2) 517-1863

สำขำ   เลขท่ี 99 หมู่ 5 ถ.บำงนำ-ตรำด กม. 38  ต.บำงสมคัร อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24180
บริษทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตีล โปรดกัส์ จ  ำกดั 40,000,000              40,000,000              100.00 98.000 เลขท่ี 11/2 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-8996-8 (66-2) 517-8167
บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 20,000,000              20,000,000              100.00 99.997 เลขท่ี 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

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

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

บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ำกดั 15,000,000              15,000,000              100.00 40.273 เลขท่ี ง.12  หมูท่ี่ 13 นิคมอุตสำหกรรมบำงชนั ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0100-3 (66-2) 517-0104
บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ำกดั 100,000,000            100,000,000            100.00 30.002 เลขท่ี 99/11 หมู่ท่ี 5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 (66-38) 842-130-5 (66-38) 842-129
ธุรกิจคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์
บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ำกดั 100,000,000            100,000,000            100.00 97.732 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9,311-6881-2(66-2) 311-6889

สำขำ  เลขท่ี 142/1-2 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0505 (66-2) 530-2940 ,
530-1955,530-2388

ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
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
(เดิมช่ือ Yixing - Union Cogeneration Co.,Ltd.)
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd. RMB 200,000,000 RMB 200,000,000 25.000 Wei Jiu Road, Shangyu Industrial Area, Hangzhou Bay, Zhejiang Province, China
Huanan - Union Spring Cogeneration Co.,Ltd. RMB 80,000,000 RMB 65,000,000 25.000 Sheng Li Street, Huanan County, Heilongjiang Province, China
Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. US$ 24,658,660 US$ 24,658,660 40.000 Cheng Xi Hua Si, Luliang County, Yunnan Province, China
บริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ จ  ำกดั 7,325,000,000         7,325,000,000         100.00 10.000 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-3882

สำขำ 1  เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 6 ต.บำ้นไร่  อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี (66-32) 719300 # 1000 (66-32) 719300 # 1090

โทรสำรประเภทกิจกำร  /  ช่ือบริษทั ท่ีอยูส่ ำนกังำน โทรศพัท์
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ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้เรียกช ำระ กำรลงทุน
(บำท) (บำท) (บำท) ทำงตรง %

โทรสำรประเภทกิจกำร  /  ช่ือบริษทั ท่ีอยูส่ ำนกังำน โทรศพัท์

ธุรกิจผลิตสารเคมี
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. US$ 20,700,000 US$ 17,100,000 30.526 Taixing Economic Development Area, Jiangsu Province, China
Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd. US$ 8,200,000 US$ 8,200,000 15.000 Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu Province, China
กลุ่มการค้า การลงทุน และบริการ
ธุรกิจการค้า
บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ำกดั 120,000,000            120,000,000            100.00 25.667 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ำกดั 7,500,000                7,500,000                100.00 49.865 เลขท่ี 52/16-17  ซอยเจริญกรุง 41  ถนนเจริญกรุง  แขวงส่ีพระยำ  เขตบำงรัก  กรุงเทพฯ (66-2) 266-2976-80 (66-2) 237-6468
ธุรกิจการลงทุน
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
Jiashan-Union Development Co., Ltd. US$ 41,000,000 US$ 41,000,000 39.000 Hengshan Road, Huimin Avenue, Jiashan City, Zhejiang Province, China
บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ำกดั 1,200,000,000         1,200,000,000         100.00 99.540 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ำกดั 160,000,000            160,000,000            10.00 99.794 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีจ  ำกดั 100,000,000            100,000,000            10.00 100.000 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขท่ี 336 หมู่ท่ี 10  ถ.สุขมุวิท  ต.บำงพระ  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุรี 20110
บริษทั ยเูน่ียนเอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั 3,200,000                3,200,000                10.00 99.258 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยเูน่ียนเอ็นเนอร์ยี ่(ไชน่ำ) จ ำกดั 15,400,000              15,400,000              100.00 99.997 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 12,500,000              12,500,000              100.00 85.200 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยนิูอโกร จ ำกดั 65,000,000              65,000,000              100.00 30.000 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมดำ้ย จ  ำกดั 200,000,000            200,000,000            10.00 24.898 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 539-6153
บริษทั โรงงำนรวมอุตสำหกรรม จ ำกดั 150,000,000            150,000,000            100.00 24.900 เลขท่ี 142 ซอยลำดพร้ำว 80 (จนัทิมำ) ถ.ลำดพร้ำว แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
ธุรกิจบริการ
บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ี(2008) จ ำกดั (มหำชน) 120,000,000            120,000,000            4.00 93.072 เลขท่ี 1828  ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

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

บริษทั วีนสัชูส์ จ  ำกดั 72,000,000              72,000,000              100.00 76.000 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
สำขำ 1  เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง  จ.ฉะเชิงเทรำ 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109

บริษทั ยเูน่ียนกำรพิมพ ์จ ำกดั 30,000,000              30,000,000              10.00 94.735 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยเูน่ียนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 1,000,000                250,000                   2.50 99.998 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บริษทั ยเูน่ียนชูส์ จ  ำกดั 24,000,000              24,000,000              24.00 61.697 เลขท่ี 1828 ถ.สุขมุวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สำขำ 1  เลขท่ี 99/5  หมูท่ี่ 5  ก.ม.38  ถ.บำงนำ-ตรำด  ต.บำงสมคัร  อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ  24180
บริษทั ยเูน่ียนไซมด์ำร์บ้ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,000,000                4,000,000                100.00 18.950 เลขท่ี 29  อำคำรวำนิสสำ ชั้น 20 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 (66-2) 251-5288 (66-2) 254-6383
บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ำกดั 50,000,000              50,000,000              100.00 20.000 เลขท่ี 142  อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 4 ถ.สีลม แขวงสริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 (66-2) 237-6330-4 (66-2) 237-6340
ธุรกิจอ่ืน(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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รายงานผู้สอบบัญชี  ปี 2554 2553 2552
ประจ าปี 2554

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้ง
และครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงมียอดสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จ านวน 6,943 ลา้นบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จ านวน 1,065 ลา้นบาท และ 50 ลา้นบาทตามล าดบั 
(2553: สินทรัพยร์วมจ านวน 4,273 ลา้นบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 904 ลา้นบาท และ 94 ลา้นบาทตามล าดบั) งบการเงินของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแลว้ การเสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม จึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น นอกจากน้ีงบการเงินรวมของปี 2554 
มียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวนหน่ึงตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวนประมาณ 5,375 ลา้นบาท (2553: 5,701 ลา้นบาท) และมีส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับปี 2554 จ านวน 6 ลา้นบาท (2553: ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 321 ลา้นบาท) 
ซ่ึงค  านวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ดงันั้นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัร่วมเหล่าน้ี    ในงบการเงินรวมส าหรับปีจึงถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้นดว้ยเช่นกนั

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท  าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 5 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
และมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือจดัท าและน าเสนองบการเงินน้ี ทั้งน้ี บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติั

งบการเงินรวมของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบน้ี   
ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชี   ท่ีรับรองทัว่ไปและถือตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศและบริษทัร่วมจ านวนหน่ึง
และไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวตามรายงานลงวนัท่ี   24 กุมภาพนัธ์ 2554 

ประจ าปี 2553
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบก าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

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

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท  าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

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

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

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

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท  าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
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เอกสารแนบ  3
 (หน่วย : ล้านบาท)

ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ 3 ปี        2554 2553 2552

งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน % งบการเงิน %
รวม เฉพาะบริษัท รวม เฉพาะบริษัท รวม เฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงนิ

สนิทรัพย์
   เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั -        0.00 250           2.05 -        0.00 319           2.52 -        0.00 502           3.81
   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 8,126    36.92 983           8.07 5,614    29.47 673           5.31 5,417    28.65 620           4.71
   เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 7,447    33.84 8,591        70.52 7,711    40.48 9,436        74.46 8,086    42.76 9,962        75.70
   เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 1,728    7.85 1,592        13.07 1,563    8.20 1,457        11.50 1,298    6.86 1,258        9.56
   อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 1,033    4.69 651           5.34 974       5.11 676           5.33 -        0.00 -           0.00
   ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 3,375    15.34 81             0.66 2,907    15.26 83             0.65 3,291    17.40 403           3.06
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 298       1.35 35             0.29 282       1.48 28             0.22 818       4.33 415           3.15
รวมสนิทรัพย์ 22,007  100.00 12,183      100.00 19,051  100.00 12,672      100.00 18,910  100.00 13,160      100.00

หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น
   เงินรับฝากจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 41         0.19 497           4.08 78         0.41 807           6.37 256       1.35 1,018        7.74
   หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 2,454    11.15 150           1.23 2,196    11.53 320           2.53 2,147    11.35 892           6.78
   เงินกู้ยืมระยะยาว 2,291    10.41 -           0.00 494       2.59 289           2.28 1,158    6.12 932           7.08
   หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอ่ืน 318       1.44 18             0.15 338       1.77 15             0.12 559       2.96 38             0.29
รวมหนีส้นิ 5,104    23.19 665           5.46 3,106    16.30 1,431        11.29 4,120    21.79 2,880        21.88
   สว่นของผู้ ถือหุ้น
   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเตม็มลูคา่แล้ว 3,000    13.63 3,000        24.62 3,000    15.75 3,000        23.67 3,000    15.86 3,000        22.80
   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,599    11.81 2,599        21.33 2,599    13.64 2,599        20.51 2,599    13.74 2,599        19.75
   ก าไรสะสม 9,777    44.43 5,554        45.59 9,561    50.19 5,319        41.97 8,093    42.80 4,450        33.81
   องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 32         0.15    365           3.00 (702)      (3.68)   323           2.55 (209)      (1.11)   231           1.76
   สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 1,495    6.79 -           0.00 1,487    7.81 -           0.00 1,307    6.91 -           0.00
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 16,903  76.81 11,518      94.54 15,945  83.70 11,241      88.71 14,790  78.21 10,280      78.12
รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 22,007  100.00 12,183      100.00 19,051  100.00 12,672      100.00 18,910  100.00 13,160      100.00

มลูคา่หุ้นตามบญัชี 53.13    38.39        49.86    37.47        46.49    34.27        



เอกสารแนบ  4
 (หน่วย : ล้านบาท)

ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ 3 ปี 2554 2553 2552

งบการเงนิรวม % งบการเงนิ % งบการเงนิรวม % งบการเงนิ % งบการเงนิรวม % งบการเงนิ %

เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

งบก าไรขาดทุน (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

   รายได้จากการขายและบริการ 8,755           89.14 1,824           62.87 10,141         88.25 3,022           70.16 8,618           92.32 2,381           68.01

          ขายสง่ออก 4,515           45.97 457              15.75 4,247           36.96 503              11.68 3,933           42.13 529              15.11

          ขายในประเทศ 4,240           43.17 1,367           47.12 5,894           51.29 2,519           58.49 4,685           50.19 1,852           52.90

   เงินปันผลรับ 301              3.06 800              27.58 353              3.07 973              22.59 114              1.22 852              24.34

   รายได้อ่ืน 766              7.80 277              9.55 997              8.68 312              7.24 603              6.46 268              7.65

รวมรายได้ 9,822           100.00 2,901           100.00 11,491         100.00 4,307           100.00 9,335           100.00 3,501           100.00

คา่ใช้จา่ย

   ต้นทนุขายและบริการ 7,958           81.02 1,803           62.15 8,651           75.29 2,795           64.89 7,136           76.44 2,174           62.10

   คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 1,048           10.67 316              10.89 912              7.94 103              2.39 1,465           15.69 437              12.48

   ดอกเบีย้จา่ย 16                0.16 11                0.38 56                0.49 48                1.11 83                0.89 74                2.11

รวมคา่ใช้จา่ย 9,022           91.86 2,130           73.42 9,619           83.71 2,946           68.40 8,684           93.03 2,685           76.69

ก าไรก่อนผลตา่งอตัราแลกเปลีย่นและภาษีเงินได้นิตบิคุคล 800              8.14     771              26.58 1,872           16.29 1,361           31.60 651              6.97 816              23.31

บวก(หกั) : ก าไร(ขาดทนุ)จากผลตา่งอตัราแลกเปลีย่น 67                0.68     9                  0.31     77                0.67     (25)               (0.58)    1                  0.01     (13)               (0.37)    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิคุคล 867              8.83     780              26.89 1,949           16.96 1,336           31.02 652              6.98 803              22.94

หกั : ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (216)             (2.20)    (20)               (0.69)    (315)             (2.74)    (28)               (0.65)    (202)             (2.16)    (29)               (0.83)    

ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 651              6.63     760              26.20 1,634           14.22 1,308           30.37 450              4.82 774              22.11

บวก(หกั) : สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 190              1.93 -               0.00 531              4.62 -               0.00 691              7.40 -               0.00

ก าไรก่อนสว่นที่เป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 841              8.56     760              26.20 2,165           18.84 1,308           30.37 1,141           12.22 774              22.11

บวก(หกั) : ก าไรสว่นที่เป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (103)             (1.05)    -               -       (352)             (3.06)    -               -       (159)             (1.70)    -               -       

ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 738              7.51     760              26.20 1,813           15.78 1,308           30.37 982              10.52 774              22.11

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 2.55             2.53             6.25             4.36             3.39             2.58             

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1.50             1.75             1.50             

อตัราเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 59.18% 40.14% 58.08%



เอกสารแนบ   5
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ล้านบาท)

2554 2553 2552
งบกระแสเงนิสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน : (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ก าไรกอ่นภาษี 1,057.5        780.0          2,479.2        1,336.0        1,343.3        803.3          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน :- 
      คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 633.1          121.1          568.9          100.5          620.0          128.2          
      คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (3.3)             (0.2)             12.0            (0.2)             8.5              17.4            
      การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 107.7          -                 16.1            -                 5.6              (0.3)             
      ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 36.6            0.1              59.9            12.9            10.0            -                 
      ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (15.9)           (3.4)             (597.1)         (1.7)             (62.0)           (16.8)           
      ขาดทนุจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                 0.1              -                 -                 -                 -                 
      โอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (64.3)           -                 (227.3)         (152.7)         -                 -                 
      ขาดทนุจากการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 3.5              -                 2.1              1.0              (44.2)           -                 
      ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (โอนกลบั) -                 68.6            0.6              (106.7)         328.8          115.0          
      ขาดทนุ(ก าไร)ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับมลูคา่ของเงินลงทนุเพ่ือค้า 152.3          -                 3.1              -                 (250.2)         -                 
      สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (190.4)         -                 (531.2)         -                 (690.8)         -                 
      ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายเงินลงทนุและคืนทนุของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (181.9)         (28.2)           (57.1)           40.3            26.9            6.1              
      ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 9.5              (1.0)             (0.8)             (0.1)             (3.9)             1.0              
      เงินปันผลรับจากการลงทนุ (301.3)         (800.1)         (352.6)         (973.2)         (113.9)         (852.1)         
      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21.5            2.3              40.9            (1.0)             19.0            (4.6)             
      ดอกเบีย้รับ (29.6)           (29.4)           (22.3)           (28.6)           (22.9)           (29.1)           
      คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 15.9            10.9            56.1            47.8            82.9            74.1            

1,250.9        120.8          1,450.5        274.3          1,257.1        242.2          
สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 414.9          152.7          (45.3)           36.9            208.5          97.3            
     สนิค้าคงเหลอื (492.7)         8.3              (74.1)           (23.5)           65.2            2.5              
     สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (4.0)             (0.3)             (0.1)             -                 (66.0)           9.4              
     สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน (65.1)           3.0              (14.6)           -                 (16.3)           2.5              
หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 34.4            (87.6)           208.4          16.0            (454.9)         (206.1)         
     หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (184.9)         (10.9)           295.1          -                 (30.0)           (25.1)           
     หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน (23.9)           0.8              (196.9)         (4.7)             (4.5)             -                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 929.6          186.8          1,623.0        299.0          959.1          122.7          
     จา่ยดอกเบีย้ (16.8)           (11.6)           (58.9)           (49.5)           (86.1)           (81.7)           
     จา่ยภาษีเงินได้ (272.1)         (17.4)           (365.0)         (56.6)           (174.8)         (43.2)           
     รับคืนภาษีเงินได้ 82.6            14.6            70.9            41.1            12.4            -                 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 723.3          172.4          1,270.0        234.0          710.6          (2.2)             
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ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ 3 ปี  (หน่วย : ล้านบาท)

2554 2553 2552
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดจากจากกิจกรรมลงทนุ : (ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัลดลง -                     68.9               -                     183.0             -                     (171.6)            
เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ (689.7)            -                     (770.3)            -                     (96.4)              -                     
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุ (159.7)            (211.9)            (197.6)            (149.3)            (958.1)            (2,396.7)         
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 40.2               3.9                 443.0             3.3                 101.6             24.9               
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุและการคนืทนุของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 1,744.9          923.0             1,178.2          626.5             441.9             4,613.6          
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษัทยอ่ย -                     -                     15.1               8.4                 11.8               6.3                 
เงินสดจา่ยคนืเจ้าหนีค้า่หุ้น-กิจการที่เก่ียวข้องกนั -                     -                     -                     (173.3)            -                     (2,254.7)         
เงินสดรับจากลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทนุ-กิจการที่เก่ียวข้องกนั -                     -                     84.0               84.0               116.6             116.6             
เงินปันผลรับจากการลงทนุ 507.8             800.1             711.5             973.2             446.1             852.1             
เงินมดัจ ารับคา่ที่ดนิและสว่นปรับปรุง -                     -                     -                     -                     174.8             -                     
ดอกเบีย้รับ 29.7               30.2               27.9               34.1               29.5               36.0               
ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (108.2)            (74.4)              (19.4)              (19.4)              -                     -                     
ซือ้ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ (860.6)            (16.7)              (588.4)            (23.0)              (358.1)            (31.5)              
      เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 504.4             1,523.1          884.0             1,547.5          (90.3)              795.0             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 292.0             -                     1.0                 (56.7)              (673.7)            (363.8)            
เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพ่ิมขึน้ 10.0               10.0               4.2                 4.2                 2.8                 38.8               
เงินรับฝากจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (36.8)              (309.7)            (178.6)            (211.1)            155.6             (31.7)              
เงินสดรับ(จา่ย)คืนทนุผู้ มีสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 77.9               -                     (0.9)                -                     (6.0)                -                     
จา่ยเงินปันผล (701.5)            (525.0)            (624.4)            (450.0)            (396.3)            (300.0)            
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 2,283.5          -                     -                     -                     278.5             250.0             
ช าระคนืเงินกู้ยืมระยะยาว (374.7)            (370.7)            (1,015.2)         (1,010.7)         (309.9)            (294.2)            
เงินสดจา่ยหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน (68.0)              -                     (61.0)              -                     (45.2)              -                     
        เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 1,482.4          (1,195.4)         (1,874.9)         (1,724.3)         (994.2)            (700.9)            

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 70.3               -                     (64.4)              -                     (197.4)            -                     
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 2,780.4          500.1             214.7             57.2               (571.3)            91.9               
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 1,588.1          241.0             1,373.4          183.8             1,940.4          91.9               
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 4,368.5          741.1             1,588.1          241.0             1,369.1          183.8             
ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ

รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด :
      รายการอปุกรณ์ที่ยงัไมไ่ด้จา่ยช าระ 52.5               -                     83.8               -                     66.6               -                     
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
2554 2553 2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง (ปรับปรุงใหม)่

(LIQUIDITY RATIO)

    1.อตัราส่วนสภาพคล่อง             3.26             2.47             2.25 (เทา่)

    2.อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว             2.61             1.93             1.77 (เทา่)

    3.อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด             0.30             0.54             0.24 (เทา่)

    4.อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้             6.53             6.58             5.28 (เทา่)

    5.ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย              55                55                68   (วนั)

    6.อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ           18.02           20.71           15.82 (เทา่)

    7.ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย              20                17                23   (วนั)

    8.อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี             9.35           10.94             7.56 (เทา่)

    9.ระยะเวลาช าระหน้ี              39                33                48   (วนั)

    10.Cash Cycle              36                39                43   (วนั)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

(PROFITABILITY RATIO)

    1.อตัราก าไรขั้นตน้              9.11           14.70           17.20 (%)

    2.อตัราก าไรจากการด าเนินงาน           10.91           21.98           15.38 (%)

    3.อตัราก าไรอ่ืน           11.47           12.33             7.69 (%)

    4.อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร           67.03           49.94           49.81 (%)

    5.อตัราก าไรสุทธิ             7.46           15.67           10.52 (%)

    6.อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น             4.94           12.98             7.35 (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

(EFFICIENCY RATIO)

    1.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์             3.60             9.55             5.11 (%)

    2.อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร           32.87           66.21           46.43 (%)

    3.อตัราการหมนุของสินทรัพย์             0.48             0.61             0.49 (เทา่)

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(FINANCIAL POLICY RATIO)

    1.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น             0.33             0.21             0.31 (เทา่)

    2.อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย           55.45           27.54           11.33 (เทา่)

    3.อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั             1.92             0.39             0.28 (เทา่)

    4.อตัราการจ่ายเงินปันผล           59.18           40.14           58.08 (%)
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

1.  นายพนัส  สิมะเสถียร
อาย ุ                        79  ปี
ต าแหน่งในบริษทั  ประธานกรรมการบริษทั
คุณวุฒิทางการศึกษา        -  Ph.D. วิชาการบญัชี , University of Illinois, U.S.A.
                                          -  M.S. วิชาการบญัชี , University of Illinois, U.S.A.
                                          -  B.A.(Cum Laude) บริหารธุรกิจ, Claremont Men's College , California, U.S.A.
                                          -  ประกาศนียบตัรวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น 2/2000
                                                            -  Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand
                                                            -  Developing CG Policy Statement
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 - พฤษภาคม 2544-มกราคม 2554              ประธานกรรมการ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 
 - มกราคม 2550 -มกราคม 2554                รองประธานกรรมการสายการบริหาร บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 - เมษายน 2550 -มกราคม 2554                รองประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 - ธนัวาคม 2551-มกราคม 2554                 ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)
 - ธนัวาคม 2552-มกราคม 2554                 ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 
2. นายสมภพ  อมาตยกลุ
อายุ                                  71  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมินผลกิจการในประเทศ
                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
                                         ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา    -  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
                                     -  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
                                     -  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
                                     -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ)  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
                                     -  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  0.003 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ       -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 75/2008
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2554                     กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2554                     กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2543-มกราคม 2554                     กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)                               
 -พ.ศ.2543-มกราคม 2554                     ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)                               
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

3.  นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา
อายุ                                64  ปี
ต าแหน่งในบริษทั         รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน
คุณวุฒิทางการศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
                                    -  ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
                                    -  Management Information System จดัโดย International Labour Organization
                                    -  Dynamic Management for International Executives Program, International Management
                                       Development Department of Syracuse University, U.S.A.  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  0.052   %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 18/2004
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั                                                                                                                                      

 -พ.ศ.2542-2550                     กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-ปัจจุบนั                ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 
 -พ.ศ.2542-ปัจจุบนั                 กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2542-ปัจจุบนั                 กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -พ.ศ.2550-2554                      รองประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัส์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั 
 -พ.ศ.2554-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2554-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั  
 -พ.ศ.2554-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั  
 -พ.ศ.2554-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั  
 -พ.ศ.2554-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั  
 -พ.ศ.2554-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการบริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั  
 -  ปัจจุบนั                                กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 

4.  นายชุตินธร  ดารกานนท์
อายุ                                  52  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน
                                          กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา     -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
                                        -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ,  Standford University, U.S.A
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ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                     1.14  %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     -พ่ีชายนายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท์
                                                                                 -พ่ีชายนางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย์
                                                                                 -พ่ีชายนายบวรรัตน์  ดารกานนท์
                                                                                 -พ่ีชายนายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 17/2004

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

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

5. นางอารยา  อรุณานนท์ชัย
อายุ                                          68  ปี
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
                                                 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา          -  Advanced English Workshop New York University, N.Y.,U.S.A
                                            -  Advanced Certificate American Institute of Banking
                                            -  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
                                            -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุ่น 377)
                                            -  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่น 11 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                   0.75 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น  32/2005
                                                              -  Certificate of Attendance Chairman (CAC) 2000 รุ่น 4/2001
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ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ2527-2553           กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ จ  ากดั
 -พ.ศ.2529-ปัจจุบนั    ประธานกรรมการบริหาร บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ  ากดั
 -ปัจจุบนั                     ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทิพมาศ จ ากดั 
 -ปัจจุบนั                     ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ราชบุรีเอทานอล จ ากดั 

6.  นางสาวภคนิี  พฤฒิธ ารง
อาย ุ                                  62  ปี
ต าแหน่งในบริษทั            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา    -  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                   0.65   %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 2/2003
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2526-เมษายน 2551           กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2537-เมษายน 2551           กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั                     กรรมการ บริษทั วีนสับทัท่ึน จ ากดั 
 -พ.ศ.2539-ปัจจุบนั                     กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนบทัท่ึน คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
 -พ.ศ.2542-มีนาคม2554              กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน)

7.  นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์

อาย ุ                                  73  ปี
ต าแหน่งในบริษทั             กรรมการท่ีปรึกษา / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  ปริญญาโท Master of  Science in Electrical Engineering , University of  Texas,Austin,Texas, U.S.A.
                                     -  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบั 2 )  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น  5/2003
                                                               -  Finance for Non-Finance Directer (FND)  รุ่น 19/2005

                                                               -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น  72/2006

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

                                                               -  Audit Committee Program (ACP)  รุ่น  25/2009
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ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย์

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

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

8. นายยรรยง  ตั้งจิตต์กลุ
อาย ุ                                  59  ปี
ต าแหน่งในบริษทั            กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา    -  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
                                      -  พฒันาบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต ทางบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
                                      -  Management Development Program, Indiana University, U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.14    %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 79/2009
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2523-ปัจจุบนั                     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั นิยมบริการ จ ากดั 
 -มีนาคม 2552-มกราคม 2554      กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน) 
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 9. นายฐิติวฒัน์  สืบแสง
อายุ                                     58  ปี
ต าแหน่งในบริษทั              กรรมการผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา      -  วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (สาขาเคมี)  Marquette University, U.S.A
                                        -  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาอนินทรียเ์คมี)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
                                        -  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาเคมี)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 21/2004
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2546-2550                              กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป  Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 
 -พ.ศ.2545-ปัจจุบนั                         กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่ (ไชน่า) จ ากดั 
 -พ.ศ.2547-2552                              กรรมการบริษทัผลิตไฟฟ้า 7 บริษทั ในประเทศจีน  
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                         ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั 
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                         ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ จ  ากดั 
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                         ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั 
 -กรกฎาคม 2550-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 
 -พ.ศ.2551-ธนัวาคม 2552                ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 -มีนาคม 2551-ปัจจุบนั                    ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ  ากดั  
 -มีนาคม 2551-ปัจจุบนั                    ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั  
 -มีนาคม 2551-ปัจจุบนั                    กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)  
 -เมษายน 2551-ปัจจุบนั                   กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2551-ปัจจุบนั                   ประธานกรรมการ บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ากดั  
 -มิถุนายน 2551-ปัจจุบนั                 กรรมการ บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จ  ากดั  
 -สิงหาคม 2551-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2553-ปัจจุบนั                   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
10. นางสาวดาลดัย์  ทรัพย์ทวชัียกลุ 
อายุ                                  55  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา     - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์  ,University of  Illinois , U.S.A
                                       -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  0.004 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     ไม่มี
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ    -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น 9/2001
                                                            -   Finance For Non-Finance Director (FN)  รุ่น 1/2003
                                                            -   Audit Committee Program (ACP)  รุ่น 10/2005
                                                            -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2532-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ศูนยป์ระมวลผล จ ากดั
 -พ.ศ.2536-ปัจจุบนั                  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ  ากดั
 -พ.ศ.2538-ปัจุบนั                    กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2539-ปัจุบนั                    กรรมการ บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั  
 -พ.ศ.2542-2550                       กรรมการบริหารและกรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -ธนัวาคม 2542-ปัจจุบนั           กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2547-ปัจจุบนั                   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 
 -พ.ศ.2548-ปัจจุบนั                   กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สหยเูน่ียนจ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                   กรรมการบริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั 
 -เมษายน 2553-ปัจจุบนั            กรรมการบริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั 
 -มกราคม 2554-ปัจจุบนั            กรรมการบริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 -มีนาคม 2554-ปัจจุบนั             กรรมการบริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั 
 -เมษายน 2554-ปัจจุบนั             กรรมการบริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จ ากดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2554-ปัจจุบนั             กรรมการบริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 
พ.ศ.2554-ปัจจุบนั                       กรรมการบริษทั เทนคาเต้-ยเูน่ียนโปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเซีย จ  ากดั
 -ปัจจุบนั                                     กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่ม สหยเูน่ียน 

11.  นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์
อาย ุ                                 50  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี , Georgia Institute of  Technology, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                0.62 %
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -นอ้งชายนายชุตินธร  ดารกานนท์
                                                                                -พ่ีชายนางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย์
                                                                                -พ่ีชายนายบวรรัตน์  ดารกานนท์
                                                                                -พ่ีชายนายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น 5/2001
                                                            -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2534-มีนาคม 2552       กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั 
 -พ.ศ.2536-กุมภาพนัธ2์552   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั               กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2553     กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2542-มกราคม 2553     กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 
 -พ.ศ.2542-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -พ.ศ.2542-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั
 -พ.ศ.2543-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ไนทบ์าซาร์ จ  ากดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่จ  ากดั
 -พ.ศ.2545-กุมภาพนัธ2์552    กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 -ธนัวาคม 2546-มีนาคม 2552    กรรมการบริษทั ยเูน่ียนโกเทคโมลดส์ จ  ากดั
 - พ.ศ.2548-ปัจจุบนั                 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั
 -มีนาคม2551-ปัจจุบนั            กรรมการบริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั
 -มีนาคม2552-ปัจจุบนั            กรรมการบริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -มีนาคม2552-ปัจจุบนั           กรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 -  ปัจจุบนั                               กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั และกรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 

12.  นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์
อาย ุ                                 49  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  University of  California , Sanfrancisco (Doctor of  Pharmacy)
                                     -  University of  California , Davis (B.S.IN Chemistry)
                                     -  The Katharine Branson School (High ScHool) 
                                     -  Mater Dei Institute 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                0.04 %
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -นอ้งสาวนายชุตินธร  ดารกานนท์
                                                                                -นอ้งสาวนายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท ์ 
                                                                                -พ่ีสาวนายบวรรัตน์  ดารกานนท์
                                                                                -พ่ีสาวนายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น 92/2011
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2538-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -พ.ศ.2538-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2538-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -พ.ศ.2539-ปัจจุบนั               ผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูอโกร จ ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปัจจุบนั               กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ  INTERNATION INVESTMENT PROJECTS, 
                                               SAHA-UNION INVESTMENT (CHINA) CO.,LTD.
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                กรรมการ บริษทั วีนสัเธร์ด จ  ากดั
 -ธนัวาคม 2553-ปัจจุบนั        กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -มีนาคม 2554-ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั
 -เมษายน2544-ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั
 -เมษายน2544-ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอีควิต้ี จ  ากดั
 -เมษายน2544-ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั
 -เมษายน2544-ปัจจุบนั          กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนรวมทุน จ ากดั
 
13.  นายบวรรัตน์  ดารกานนท์
อาย ุ                                 48  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี , Georgia Institute of  Technology, U.S.A

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -นอ้งชายนายชุตินธร  ดารกานนท์
                                                                                -นอ้งชายนายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท์
                                                                                -นอ้งชายนางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย์
                                                                                -พ่ีชายนายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 18/2004
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 เอกสารแนบ    8
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)  
 -พ.ศ.2539-มีนาคม2552                กรรมการ และผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ ากดั  
 -พ.ศ.2540-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั
 -พ.ศ.2540-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจุบนั                       กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนซิป จ ากดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจุบนั                       กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)
 -เมษายน2544-ปัจจุบนั                 กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียนโฮลด้ิง จ  ากดั 
 -ปัจจุบนั                                        กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่ม สหยเูน่ียน 
 
14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
อายุ                                  46  ปี
ต าแหน่งในบริษทั           กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ
คุณวุฒิทางการศึกษา   -  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ , Harvey  Mudd  College, California, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                 0.53  %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      -นอ้งชายนายชุตินธร  ดารกานนท์
                                                                                  -นอ้งชายนายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท์
                                                                                  -นอ้งชายนางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย์
                                                                                  -นอ้งชายนายบวรรัตน์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 2/2003
                                                              -  Director Certification Program (DCP)  รุ่น  69/2006
                                                              -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2006 
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2531-ปัจุบนั                                 กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั  
 -พ.ศ.2533-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -พ.ศ.2533-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน จ ากดั 
 -พ.ศ.2535-ปัจจุบนั                              กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีจ  ากดั 
 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั                              กรรมการ บริษทั วีนสัเธร็ด จ  ากดั
 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์จ  ากดั
 -พ.ศ.2543-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั คอมพิวเอตร์ยเูน่ียน ซิสเตม็ส์ จ  ากดั
 -พ.ศ.2550-2551                                    กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั  
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน)        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  

 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                               กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่ (2008)  จ ากดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนโชจิรุชิ จ  ากดั  
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั วิสาหกิจยางไทย จ ากดั  
 -พ.ศ.2550-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกั คอร์ปเรชัน่ จ  ากดั  
 -พ.ศ.2551-ปัจจุบนั                               กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั  
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                               กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนไทย -นิจิบนั จ  ากดั  
 -เมษายน2554-ปัจจุบนั                        กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จ  ากดั  
 -เมษายน2554-ปัจจุบนั                        กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนการก่อสร้าง จ  ากดั  
 -ปัจจุบนั                                               กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุ่ม สหยเูน่ียน 
 
15.  นายนันทิยะ  ดารกานนท์
อาย ุ                                     43  ปี
ต าแหน่งในบริษทั               กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา      -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
                                        -  ปริญญาตรี  Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั                  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร     -ลูกผูน้อ้งของนายชุตินธร  ดารกานนท ์,นายอกัษรประสิทธ์ิ  ดารกานนท ์,
                                                                                   นางพินิจพร ดารกานนท ์เกษมทรัพย์ , นายบวรรัตน์  ดารกานนท,์
                                                                                   นายวชัรพงษ ์ ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 2/2003
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

 -พ.ศ.2536-เมษายน 2551        กรรมการ บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 
 -พ.ศ.2536-เมษายน 2551        กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนอุตสหกรรมดา้ย จ  ากดั 
 -พ.ศ.2536-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ  ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2537-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั วีนสัเทคโนโลยี ่จ  ากดั 
 -พ.ศ.2539-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2539-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนบทัท่ึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั
 -พ.ศ.2540-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั สตาร์ อี.ดี.ย ู จ  ากดั
 -พ.ศ.2541-ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2548-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั วีนสัแก๊สเทคโนโลย ีจ  ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั 168 เพาเวอร์ จ  ากดั 
 -พ.ศ.2551-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั สตาร์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
 -พ.ศ.2552-ปัจจุบนั                  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั วี 2 โลจิสติกส์ จ  ากดั 



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

1 นายพนสั สิมะเสถียร X               X   ประธานกรรมการ

2 นายสมภพ อมาตยกลุ C                 C   รองประธานกรรมการ

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

4 นายชุตินธร ดารกานนท์ C       I   I I I  C  I  I  I I      A  กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการ

5 นางอารยา อรุณานนทช์ยั I             O  กรรมการผู้จัดการ
6 นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง I      V  กรรมการรองผู้จัดการ

7 นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ I       I  กรรมการ
8 นายยรรยง ตั้งจิตตก์ลุ I      **   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

9 นายฐิติวฒัน์ สืบแสง P O X I X I X I X I # I X I I X      *   เลขานุการบริษทั

10 นางสาวดาลดัย์ ทรัพยท์วีชยักลุ I I I  I O O   O  I I I I I X     #   ผู้ช าระบัญชี

11 นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์ A        I I I I  I O  I  I  I  I I  I   
12 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ A            I  I I   
13 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ A  I  O I I I I I O I I I  I  I I I I  I  
14 นายนนัทิยะ ดารกานนท์ I  I  I                 
15 I I I I I
16 นางศุทธินี ขนุวงษา I
17 นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย I
18 นางสาวพกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ I
19 นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ I
20 นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทช์ยั I
21 นางศศิธร ดารกานนท์ I I
22 นางแสงสว่าง มลัลิกะมาส    I  
23 นางศรีนวล สมบติัไพรวนั I I I I I O I  
24 นายณัฐพงษ์ สุขะวิสิษฐ์    I    
25 นายวิชยั ชยัฐานียชาติ         O
26 นางพิมพพ์ร  โชติรัตนกลุ O    
27 นายปรีชา วฒันศรานนท์ O I
28 นายพงศศ์กัด์ิ เท่ียงวิบูลยว์งศ์ I  I I #       
29 นายปรีชา ชุณหวาณิชย์     I I
30 นายกิติชยั  ศิริจิรสุข I
31 นายสุวิทย์ รอบคอบ O O
32 นางอมรรัตน์ สุรภาพวิเศษ I   
33 น.อ.สุพิช สงัขโกวิท  I
34 นายสุพจน์ ขนัธวิจิตร์ O O
35 นายเทสซูโอะ ยามาจิ    I    
42 นายมาซาโอะ อุวา I

43 นายฮิโรชิ คุมาไก I

44 นายศภุกิจ ติยะวชัรพงศ์ I I

45 นางศิรินนัท์ ศนัสนาคม *

46 นายมาซามิ ซาซากิ I

47 นายมาซาฮิโร่ โยชิดะ I
48 นายกวาง จิน ยนู #

49 นายเจ ฮา ฮอง       #  
50 นายวรีธรรม ภูจิญญาณ์ I  

51 นายประดี เจริญวิภาตเจต I  
52 นางระพีพรรณ สงวนศิษย์ I  

53 นายพิลาศพงษ์ ทรัพยเ์สริมศรี        I  

 
 

 

นางพินิจพร      ดารกานนท ์   เกษมทรัพย์



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



 

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

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

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

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

เอกสารแนบ   10

นางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย์



รายช่ือ บริษทัร่วม
 

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

1 นายด าหริ ดารกานนท์ X X

2 นายพนสั สิมะเสถียร X   ประธานกรรมการ
3 นายสมภพ อมาตยกลุ V   รองประธานกรรมการ
4 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา I V O   กรรมการผู้จดัการ
5 นายชุตินธร ดารกานนท์  X/O V/O I V  I    กรรมการ
6 นางอารยา  อรุณานนทช์ยั
7 นางสาวภคินี พฤฒิธ ารง I I
8 นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์
9 นายยรรยง ตั้งจิตตก์ลุ

10 นายฐิติวฒัน์ สืบแสง I
11 นางสาวดาลดัย์ ทรัพยท์วีชยักลุ  I I I
12 นายอกัษรประสิทธ์ิ ดารกานนท์ I I I
13 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ I I
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I
15 นายนนัทิยะ ดารกานนท์ I I I  
16 I I O
17 นางศิรินนัท์ ศนัสนาคม I     
18 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I    
19 นายสุเมธ ดารกานนท์ X X X  
20 นางสาวนุกลุธร ดารกานนท์ I I I  
21 นายนิติพนัธ์ ดารกานนท์ I I I  
22 นายพิชิต  สถิรแพทย์ I I
23 นางสาวสุมิตรา คูห์สุวรรณ  I I  
24 นายสวสัด์ิ อุดมสัจจพนัธ์ I I
25 นายสมยศ ถุงสุวรรณ O I
26 นายไล ชอง ยวิ  I  
27 นางสาวมณฑา สีสังข์ I  
28 นายเช อิบราฮิม เช ไอดิส I  
29 นายธนวฒัน์ ชยาภิรัต I
30 นางสาวลดาวรรณ เอง็เลิศชะพศั I
31 นายจีรวฒัน์ พยาฆระสมิต I
32 นายมาลุวิชญ์ บุณยสมิต O
33 นายณฐัพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ I
34 นางจงรักษ์ ดารกานนท์ I
35 นายโยฮนัเนส ฟรานซิคสั ซอมเมอร์ I
36 นายมาร์ค อาร์ อี กอดเดอร์ฟอยด์ I
37 นายคริสเตียน ซอยร้ิงค์ I
38 นางสาวมารศรี สกลุธีระ I  
39 นายเบอร์นาร์ด ซีโอ I

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

นางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรัพย์



รายช่ือ บริษทัที่เกีย่วข้อง
 

1.   บริษทั ยเูน่ียนบทัท่ึนคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั
2.   บริษทั ยเูน่ียนโอเวอร์ซีโฮลด้ิง จ  ำกดั
3.   บริษทั ยเูน่ียนไซมด์ำร์บ้ี (ประเทศไทย) จ ำกดั
4.   บริษทั ยเูน่ียนรวมทุน จ ำกดั
5.  บริษทั วีนสับทัท่ึน จ ำกดั
6.   บริษทั ยเูน่ียนเทก็ซ์อีสต ์จ  ำกดั
7.   บริษทั ยเูน่ียนรับเบอร์พลำส จ ำกดั
8.   บริษทั ยเูน่ียนทรัพยสิ์น จ ำกดั
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1
รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน)  กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2554 เอกสารแนบ  12

ข้อมลูระหวา่งกนั

ช่ือกลุม่บคุคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ล้านบาท)

1 บริษัท  สหยเูน่ียนโฮลดิง้  จ ากดั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 233.26              

มากกวา่ 90% 2 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 1.55                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

3 เงินปันผลรับ-จา่ย 10.92                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

4 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 3.58                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

2 บริษัท ยเูน่ียนอตุสาหกรรมด้าย จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 59.66                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

3 บริษัท  วนีสัเธร็ด  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 112.13              เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 รายได้คา่เชา่ 0.02                  ราคาตามสญัญา

3 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 5.06                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

4 บริษัท  ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล์  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 202.84              เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 เงินปันผลรับ-จา่ย 8.50                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

3 รายได้คา่เชา่ 0.05                  ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 7.67                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

5 บริษัท ยเูน่ียนแคปปิทอล จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 34.65                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

6 บริษัท ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 39.50                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

7 บริษัท  ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 807.35              เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงินปันผลรับ-จา่ย 52.63                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

3 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 125.48              เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

8 บริษัท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 38.19                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน

น ามาฝากกับบริษัทฯ เพ่ือบริหารเงิน

ภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ   รวมทัง้

เป็นปกติของการลงทนุควรมีผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุบิ      

เพ่ืออ านาจการตอ่รองราคาทีด่ขีึน้

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุบิ       

เพ่ืออ านาจการตอ่รองราคาทีด่ขีึน้

เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ       

ซึง่เป็นปกตธิุรกิจ

เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ        

ซึง่เป็นปกตธิุรกิจ

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุบิ     

เพ่ืออ านาจการตอ่รองราคาทีด่ขีึน้



2
รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน)  กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2554 เอกสารแนบ  12

ข้อมลูระหวา่งกนั

ช่ือกลุม่บคุคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ล้านบาท)

9 บริษัท  วนีสับทัทึน่  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 1.24                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ

มากกวา่ 10%

10 บริษัท  ยเูน่ียนซิป  จ ากดั บคุคลทีเ่ก่ียวข้องถือหุ้น 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 4.74                  เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกวา่ 10% 2 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 0.11                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

3 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.54                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

4 เงินฝาก-เงินรับฝาก 30.00                

5 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.11                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

11 บริษัท ยนิูไฟเบอร์ จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 10.74                

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั 2 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.03                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

3 เงินปันผลรับ-จา่ย 22.70                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

4 รายได้คา่บริการ 0.01                  ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.37                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

12 บริษัท ยเูน่ียนรวมทนุ จ ากดั ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 10.64                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ทีมี่บคุคลเก่ียวโยงกนั

13 บริษัท วสิาหกิจยางไทย จ ากดั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 5.84                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

2 รายได้คา่เชา่ 1.49                  ราคาตามสญัญา

3 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.24                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

4 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 4.64                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

14 บริษัท  ยเูน่ียนไพโอเนียร์  จ ากดั (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิค้า 12.36                เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงินปันผลรับ-จา่ย 20.93                จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

3 รายได้คา่เชา่ 3.30                  ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 1.28                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุิบ เพ่ือ

อ านาจการตอ่รองราคาทีด่ีขึน้ และ

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน

น ามาฝากกับบริษัทฯ เพ่ือบริหารเงิน

ภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน

น ามาฝากกบับริษัทฯ เพ่ือบริหารเงิน

ภายในกลุม่ให้มีประสทิธิภาพ รวมทัง้

เป็นปกตขิองการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

เพ่ือพฒันาที่ดินที่วา่งเปลา่ของบริษัทฯ

 ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึน้โดยให้เช่าที่

เพ่ือการปลกูยาง

รวมปริมาณการจดัซือ้วตัถดุิบ เพ่ือ

อ านาจการตอ่รองราคาที่ดีขึน้ และ

เป็นปกติของการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน



3
รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน)  กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2554 เอกสารแนบ  12

ข้อมลูระหวา่งกนั

ช่ือกลุม่บคุคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ นโยบายการก าหนดราคา ความจ าเป็น

(ล้านบาท)

15 บริษัท ยเูน่ียนบทัทนึคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั กรรมการและผู้ เก่ียวข้อง 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 2.38                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

ถือหุ้นมากกวา่ 10% 2 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 0.03                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

16 บริษัท  ยเูน่ียนชส์ู  จ ากดั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 21.20                

2 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.05                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

3 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.30                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

17 บริษัท  วนีสัชส์ู  จ ากดั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 1 เงินฝาก-เงินรับฝาก 6.00                  

2 ดอกเบีย้รับ-จา่ย 0.07                  อิงกับประเภทและอตัราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แหง่หนึง่

3 ซือ้-ขาย สนิค้า 0.34                  เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

4 รายได้คา่เชา่ 0.42                  ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจา่ย 0.01                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

6 ลกูหนี-้เจ้าหนี ้ 0.07                  เป็นยอดคงค้างระหวา่งกนั ณ  วนัสิน้ปี 2554

18 บริษัท  ยนิูอโกร  จ ากดั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น 1 เงินปันผลรับ-จา่ย 0.56                  จากมตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

มากกวา่ 10%

ยอดรวมมลูคา่รายการระหวา่งกนัในปี 2554       1,905.78           

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน

น ามาฝากกับบริษัทฯ เพ่ือบริหารเงิน

ภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ

เป็นปกตขิองการลงทนุควรมี

ผลตอบแทน

บริษัทในกลุม่มีสภาพคลอ่งสว่นเกิน

น ามาฝากกับบริษัทฯ เพ่ือบริหารเงิน

ภายในกลุม่ให้มีประสิทธิภาพ
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เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น

1.

2.

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจดัท า

ระบบการบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง และมีการบริหาร

ความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน  นายสมภพ  อมาตยกลุ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มี นางอารยา  อรุณานนท์ชยั และ นางสาวภคนีิ พฤฒิธ ารง  ร่วมเป็น

กรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฏบตัรและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย       

                                     ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุ 4 ครัง้ กรรมการ

ตรวจสอบทกุทา่นเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ

บญัชีของบริษัท เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและความเพียงพอใน

การเปิดเผยข้อมลู ความเพียงพอของการควบคมุภายใน และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง 

ตดิตามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ได้รายงานผลการสอบทานให้กบัคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ าทกุไตรมาส โดยมีกิจกรรมการสอบทานสรุปได้ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี

2554ของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบันโยบายทางการบญัชีทีบ่ริษัทถือปฏิบตั ิความถกูต้องของ

งบการเงิน บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการปรับปรุงบญัชีทีมี่ผลกระทบตอ่งบ

การเงินอยา่งมีสาระส าคญัและได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นวา่ การจกัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และตามหลกับญัชีที่

รับรองทัว่ไป

สอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถึง

การเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักลา่วตามเกณฑ์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และมีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัทีเ่กิดขึน้ได้มีการด าเนินการ

อยา่งสมเหตสุมผลโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่ง

เพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี และตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย



4.

5.

6.

7.

        ( นายสมภพ   อมาตยกลุ )

     

       บริษัท สหยเูน่ียน  จ ากดั (มหาชน) 

สอบทานให้บริษัทถือปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัทิีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้การปฏิบตัติามระเบียบและข้อก าหนดของ

หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่ก่ียวข้อง

การประเมินตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทาง

ปฏิบตัทิีด่ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคณุสมบตัแิละคา่ตอบแทนทีผู่้ สอบบญัชีเสนอ 

และเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น

วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2555       

สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกบัแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

ทบทวนผลการตรวจสอบภายใน และให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไข 

รวมถึงให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบตังิานของการตรวจสอบภายใน

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


