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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ   
 

  บริษัท  สหยูเน่ียน  จํากัด  (มหาชน ) ตัง้อยู่ เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยทุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท ต่อมาได้เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 90 
ลา้นบาท  และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518  หลงัจากนัน้มกีารเพิม่ทุน
หลายครัง้ จนกระทัง่ ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีนที่จําหน่ายและชําระแลว้ 3,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 
300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เริม่แรกของการประกอบธุรกิจเป็นการดําเนินกิจการลงทุนและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สิง่ทอ อุปกรณ์ตดัเย็บ พลาสติก และมีการขยายธุรกิจหลายแขนงในเวลาต่อมา ปัจจุบนัแบ่งกลุ่มธุรกิจ
ออกเป็น ธุรกิจสิ่งทอ อุปกรณ์ตัดเย็บ พลาสติก ยาง โลหะ พลังงาน การค้า และธุรกิจอื่นๆ ในประเทศจีน เช่น 
อสงัหารมิทรพัย์ เคม ีเป็นต้น  เมื่อเวลาเปลี่ยนไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง การแข่งขนัทางการค้าทวี
ความรนุแรงมากขึน้ เมือ่ปี 2550  บรษิทัฯ มกีารปรบัโครงสรา้งชอ่งทางการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์โดยเปลีย่นเป็นใหบ้รษิทั
ในกลุ่มทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิคา้ เป็นผูจ้าํหน่ายสนิคา้เองโดยตรง ตามประเภทผลติภณัฑต์่างๆ โดยไมต่อ้งจาํหน่ายผ่านบรษิทั
ฯ เหมอืนในอดตี เพือ่ความรวดเรว็ คล่องตวั และแขง่ขนัไดใ้นอุตสาหกรรม ทาํใหปั้จจุบนับรษิทัฯ มนีโยบาย เป็นบรษิทั
ลงทุน และการคา้ ใหค้ําแนะนําและบรกิารดา้นการจดัการและบรหิารการเงนิ และจําหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในกลุ่มบาง
ประเภท  ทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ แบ่งเป็นบรษิทัย่อย 30 บรษิทั  บรษิทัรว่ม  32 บรษิทั ดงัมรีายละเอยีดต่างๆ ปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 และขอ้ 15 
 
 1.1 กรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดวิสยัทัศน์ (VISION) พนัธกิจ (MISSION) เป้าหมาย 
และกลยทุธ ์ ดงัน้ี 

 วิสยัทศัน์ (VISION) 
 บรษิัทลงทุนชัน้นําที่ได้รบัความเชื่อถือ ที่ลงทุนในธุรกิจหลากหลาย และบรหิารจดัการการลงทุนให้บรษิัท
เจรญิเตบิโต และมคีวามมัน่คงอยา่งยัง่ยนื โดยมผีลตอบแทนคุม้คา่ต่อการลงทุน 
 พนัธกิจ (MISSION) 
 * พฒันาธุรกจิทีม่อียู ่ใหเ้ตบิโต แขง็แกรง่ 
 * ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุม่มคีวามชาํนาญ หรอืมอีงคค์วามรู ้
 * จดัการการลงทุนทีม่อียู ่และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพระยะยาวและมผีลตอบแทนการลงทุนทีด่ ี
 * เสรมิสรา้งผูบ้รหิารรุน่ใหม่ๆ  ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเป็นผูนํ้า สามารถเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร 
ทีย่ดึหลกั คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 
 * สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากร ไดม้กีารพฒันาความรู ้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
 * ปลกูฝังคา่นิยมองคก์รทีด่อียา่งสบืเน่ือง 
 * กํากบัดูแลกิจการให้มกีารบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ เพิม่มลูค่า และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม ต่อบรษิทัฯ ผูเ้กี่ยวขอ้ง และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทุน ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หน้ี คูแ่ขง่ ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ
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 เป้าหมาย 
 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ ใหก้ารลงทุนในธุรกจิต่างๆ มรีะบบการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีมคีวาม
เจรญิเตบิโต มุง่ม ัน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ภายใตค้า่นิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 
 กลยทุธ ์
 ลงทุนในธุรกจิที่มผีลตอบแทนเหมาะสม โดยคํานึงถงึความเสีย่งต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ พรอ้มทัง้ปรบักลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงในอนาคต  
 
 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 
 ในปี 2556 และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง หรอืลกัษณะการประกอบธุรกจิ
อยา่งมนียัสาํคญั มเีพยีงการลงทุนเพิม่ ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูผา่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้  
 นิตบุิคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ มี
ชื่อ สถานทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท ์โทรสาร จาํนวน และชนิดของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิติ
บุคคลนัน้ ปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก หมายเลขเอกสารแนบ 5.1.2 
 
 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
       บรษิทัฯ มโีครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่ม ซึ่งแบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกจิต่างๆ โดยมขีอ้มลูสดัสว่นการถอื
หุน้ การลงทุน และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ หมายเลข 5.1.1 
   
 1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
 บรษิทัฯ ในกลุม่ แบ่งเป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ซึง่แบ่งการดาํเนินธุรกจิตามสายผลติภณัฑ ์หรอืประเภทธุรกจิ 
ซึง่อาจมผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นผูถ้อืหุน้ในบางบรษิทัในรปูของนิตบุิคคล  รายการธุรกจิระหวา่งกนัเป็นไปตามปกตทิางการคา้
ทัว่ไป ซึ่งไม่มีการแข่งขนักนั ตลอดจนไม่มีลกัษณะการขดัแย้งทางผลประโยชน์  รายการต่างๆ ของทุกนิติบุคคล
ดาํเนินงานเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององคก์รนัน้ๆ เป็นหลกั ทัง้น้ีรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนั ปี 2556 ไดแ้สดงไวใ้น
หวัขอ้ที ่12 เรือ่งรายการระหวา่งกนั และเอกสารแนบหมายเลข 5.8 แลว้ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



   

 

3

 

 

 

 

 
2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
           

            บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดา้นการลงทุนเป็นหลกั และจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัในกลุม่บางผลติภณัฑ ์เช่น เทป
กาว บรษิทัในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ธุรกจิสิง่ทอ พลาสตกิ ยาง โลหะ คอมพวิเตอร ์ นอกจากน้ีมกีารลงทุนใน
ธุรกิจพลงังานทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ลงทุนในธุรกจิเคม ีโรงงานพรมรถยนต์ อสงัหารมิทรพัย์  และอื่นๆ ใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  ทัง้น้ีในปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถือหุ้น การจดัการ 
หรอืการประกอบธุรกจิอยา่งมนียัสาํคญั  โดยขอ้มลูดงักลา่วปรากฏตามรายละเอยีดในหวัขอ้ “การจดัการ” นอกจากน้ี ใน
ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2555 ต่อเน่ืองถงึงบการเงนิไตรมาส 1 ของปี 2556  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่อง ได้
เขา้ทาํสญัญาการซือ้ขายเงนิลงทุน โดยพจิารณาถงึแนวโน้มธุรกจิและผลตอบแทนในอนาคต จงึทาํสญัญาขายเงนิลงทุน
สว่นหน่ึงในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีใน Jiangsu –Union Cogeneration Group Co., Ltd.และ Huanan 
– Union Spring Cogeneration Co., Ltd. ซึ่ งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  และ Yixing –Union 
Biochemical Co.,Ltd. ซึ่งผลิตกรดมะนาว โดยรายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ซึ่งมี
รายละเอยีดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้12 
 นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบรษิทัในกลุ่ม คอื ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมา มกีารกําหนดให้บรษิทัใน
กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัผลติสนิคา้เป็นผูด้ําเนินการจําหน่ายสนิคา้เอง ยกเวน้ บางผลติภณัฑ์ที่บรษิทัฯ เป็นคู่สญัญากบัลูกคา้ 
ทัง้น้ีเพื่อปรบักลยุทธก์ารแขง่ขนัใหม้คีวามคล่องตวัและทนัเหตุการณ์  อน่ึง ขอ้มลูการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทั
ย่อย และบรษิัทร่วม ที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบนั และสดัส่วนการถือหุ้น ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ปี 
2556  ขอ้ 2  ขอ้ 14  และขอ้ 15  
 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มโีครงสรา้งรายได ้ตามสายผลติภณัฑ ์ซึ่งมมีากกว่า 1 กลุ่ม ไดแ้สดงขอ้มลูของรายไดท้ี่
ไดจ้ากแต่ละกลุ่มธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5.1  และสามารถดูขอ้มูลผล
การดําเนินงานตามแต่ละสว่นงานในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้  30  เรื่องขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน
  

  การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
การประกอบธุรกจิของบรษิทั แบง่ตามสายผลติภณัฑ ์หรอืกลุม่ธุรกจิหลกัไดด้งัน้ี 

 

  ก.  กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิต 

 1. ธรุกิจส่ิงทอ และผลิตภณัฑเ์สื้อผา้สาํเรจ็รปู 
 1.1  บริษทัหลกัประเภทธรุกิจส่ิงทอ 
 (1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ คอื ผ้าทอซึ่งผลติตามความต้องการของลูกค้า โดยมทีัง้ผ้าฝ้าย 100 % ผ้าฝ้าย
ผสมโพลเีอสเตอร ์และ/หรอื ใยสงัเคราะหอ์ื่นๆ ทีม่คีุณลกัษณะเฉพาะสาํหรบันําไปผลติผา้ Workwear ทัว่ไป และผา้ที่
ใชใ้นอุตสาหกรรมอื่น 
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 ปัจจยัสาํคญัที่มผีลกระทบต่อโอกาส หรอืขอ้จํากดัการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน 
ซึง่ตอ้งขอต่ออายใุบอนุญาตฯ ทุก 5 ปี และจะครบกาํหนด 1 มกราคม 2561 
 (1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 ก.  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
 การทาํการตลาดในปีทีผ่า่นมา ไดท้าํการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไปยงักลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 

  
 
 กลยุทธ์การแข่งขนั  ได้แก่การตอบสนองความต้องการของลูกคา้ทัง้ทางดา้นคุณภาพ ปรมิาณและกําหนด
ระยะเวลาสง่มอบสนิคา้ตามกาํหนด  
 ลกัษณะลกูค้า  ไดแ้ก่ บรษิทัฯ หรอืโรงงานอุตสาหกรรมทีนํ่าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชเ้ป็นวตัถุดบิเพือ่ผลติ
ต่อ 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  ไดแ้ก่ บรษิทั/โรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ในและต่างประเทศ ทีส่นิคา้มตีราสนิคา้หรอื
เครือ่งหมายการคา้เป็นทีรู่จ้กัในระดบันานาประเทศ 
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  บรษิทัฯ จาํหน่ายสนิคา้โดยตรงใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยมสีดัสว่นมลูคา่การขายในประเทศ และต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 18 และ 82  โดยมกีารสง่ออก
สนิคา้ใหแ้ก่ประเทศในกลุม่ประชาคมยโุรป และญีปุ่่ น 

 บรษิทัฯ ไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึงเกนิ 30 % ของรายไดร้วม 
 ข.  ภาวะการแข่งขนั 
 จาํนวนคูแ่ขง่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มปีระมาณ 10 ราย 
 ขนาดของบรษิัทฯ เมื่อเทยีบกบัคู่แข่ง มกีําลงัการผลติใกล้เคยีงกนั บรษิทัฯ มกีําลงัการผลติที่เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ในปัจจุบนั 
 สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัฯ ยงัเป็นที่น่าเชื่อถอืของลูกคา้ ในเรื่องคุณภาพ และการส่ง
มอบ 
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม ยงัไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เช่นปรมิาณและราคาฝ้ายในตลาดโลก ปัญหา
วกิฤตหน้ีในยโุรป ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
 สภาพการแข่งขนัในอนาคต  การแข่งขนัดา้นราคายงัคงรุนแรงจากประเทศที่มคีวามไดเ้ปรยีบในเรื่องต้นทุน
แรงงานตํ่า และมวีตัถุดบิเอง อยา่งไรกต็าม สนิคา้ของบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามไดเ้ปรยีบในเรื่องคุณภาพ และการสง่มอบที่
ตรงเวลา 

(1.3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
ก. การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่าย 
 บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสนิคา้ จาํนวน 1 แหง่ ตัง้อยูเ่ลขที ่205 หมู ่4 ถนนสขุมุวทิ (กม.39.5) ตาํบล
บางปใูหม ่อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
ปริมาณการผลิต 
ทอผา้ 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. ปัน่ด้าย (พนัปอนด)์    
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ปรมิาณการผลติจรงิ 13,814 10,972 13,769 

2. ทอผา้ (พนัเมตร)    

ปรมิาณการผลติจรงิ 17,326 13,793 17,383 

 
 
 
นโยบายการผลิตท่ีสาํคญั 

 บรษิัทฯ ได้กําหนดนโยบายการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิตสนิค้าสิง่ทอประเภท Workware ที่เหมาะสมกบัขดี
ความสามารถของกระบวนการผลติ ตามคาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ 

การจดัหาวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ฝ้าย ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 100 % ส่วนเสน้ใยสงัเคราะห์สามารถหา
ซือ้ไดจ้ากผูผ้ลติภายในประเทศเป็นหลกั และนําเขา้จากต่างประเทศบางสว่น 

สภาพปัญหาวตัถดิุบ 
 การจดัหาวตัถุดบิ อาจมขีอ้จาํกดับางประการ  
 -  การจดัหาวตัถุดบิหลกัประเภทฝ้าย เป็นผลผลติหลกัทางการเกษตร ซึ่งอาศยัสภาพอากาศ ตอ้งนําเขา้จาก
ต่างประเทศ มคีวามผนัผวนตามฤดกูาลในแต่ละปี รวมถงึราคาในตลาดโลก และอตัราแลกเปลีย่นดว้ย 
 -  การจดัหาเสน้ใยสงัเคราะห ์บางครัง้ตอ้งเปลีย่น Supplier รายใหม ่เน่ืองจาก Supplier รายเดมิหยุด และ
เปลีย่นสายการผลติ 
      จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ 
 ในปี 2556 ไดส้ ัง่ซือ้วตัถุดบิจากผูจ้าํหน่าย รวม 9 ราย     
     สดัส่วนการซ้ือวตัถดิุบในประเทศและต่างประเทศ 54 : 46 

ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจดัสิง่ปฏกิูล หรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ.2548 
ผลการปฏิบตัิงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ไม่มีขอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้มแต่อยา่งใด 

(1.4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ ไมม่ ี
 
 1.2  บริษทัหลกัประเภทผลิตภณัฑเ์สื้อผา้สาํเรจ็รปู 
                 (1.1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
      บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจด้านการผลติ การจดัจําหน่ายและการบรกิาร ผลติภณัฑ์เสื้อผ้าสําเรจ็รูป โดยได้
ดาํเนินการผลติสนิคา้เพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้ 2 กลุม่หลกัคอื 
 1. สนิคา้ประเภทแฟชัน่ ประกอบดว้ย 
  *  เสือ้เชิต้ ทาํจากผา้ทอ 
  *  เสือ้โปโล ทาํจากผา้ยดื 
  *  เสือ้ผา้ขายตาม Catalog 

 2. สนิคา้ประเภท Workwear ประกอบดว้ย 
  *  ชุดทาํงานทัว่ไป 
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  *  ชุดทาํงานทีใ่ชผ้า้พเิศษ เชน่ผา้กนัน้ํา กนัน้ํามนั และผา้กนัไฟลาม 
  *  ชุดทาํงานตามวชิาชพี (Career Workwear) 
 ปัจจยัสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรอืขอ้จาํกดัการประกอบธุรกจิ  
  สภาวะเศรษฐกจิของประเทศผูซ้ือ้ คอืประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรปยงัไม่
ฟ้ืนตวั ถงึแมว้า่จะไม่ตกตํ่ากว่าปี 2555 ทีผ่่านมา แต่เน่ืองจากสภาวเศรษฐกจิตกตํ่าไดเ้กดิขึน้ต่อเน่ืองมาหลายปี ทําให้
ผูบ้รโิภคประหยดัการใชจ้า่ย 
  
 ปัญหาตน้ทุนค่าแรง ตามทีไ่ดม้กีารปรบัค่าแรงขัน้ตํ่า เป็นอตัราเดยีวกนัในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล ตัง้แต่
วนัที ่1 เมษายน 2555 สง่ผลกระทบต่อเน่ืองมาถงึปี 2556 เน่ืองจากเป็นการปรบัคา่แรงขัน้ตํ่าแบบกา้วกระโดด 
  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดบัฝีมอื มกีารเคลื่อนยา้ยแรงงานกลบัภูมลิําเนาเดมิ เน่ืองจากการ
ปรบัอตัราคา่แรงขัน้ตํ่าเป็นอตัราเดยีวกนัในปี 2556 ทาํใหข้าดแคลนแรงงานระดบัฝีมอื  
  (1.2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
  ก.  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์
  ลกัษณะลกูค้า บรษิทัฯ มลีกูคา้แยกเป็น 2 กลุม่หลกั ตามประเภทของผลติภณัฑ ์คอื 

 1.  สนิคา้ประเภท Fashion ไดแ้ก่ เสือ้เชิต้ เสือ้โปโล ฯลฯ 

 2.  สนิคา้ประเภท Workwear ไดแ้ก่ชุดทาํงาน 

  กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  
 1. สนิคา้ประเภท Fashion ลกูคา้กลุม่เป้าหมายคอืลกูคา้ประเภท Brand name เช่น Van Heusen , John 
Master ฯลฯ 

 2.  สนิค้าประเภท Workwear ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคอืลูกค้าที่ขายตรงให้ผู้บรโิภคคนสุดท้าย เช่น Simon 

Jersey, Stihl, Bekken&Stom, Synfiber ฯลฯ กล่าวคือ ลูกค้าจะเป็นผู้กระจายสนิค้าไปตามร้านต่างๆ เพื่อให้
ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ยมาซือ้ไปใชใ้นลกัษณะการขายปลกี 
 ลูกคา้ที่เป็นโรงงานซื้อไปเพื่อเป็นชุดทํางานของพนักงาน  ลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นโรงงานหรอืบรษิทัฯ ทีต่้องการ
สนิคา้คุณภาพสงู เช่น Toyota ฯลฯ 

  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 บรษิทัฯ มุง่ทีจ่ะขายใหก้บัลูกคา้โดยตรง  เน่ืองจากบรษิทัฯ ตอ้งการใหบ้รกิารและจดัทําสนิคา้ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ และมกีารรว่มพฒันาสนิคา้ใหม ่ถงึแมว้า่ลกูคา้บางรายจะม ีBuyer Agent เขา้มาเกีย่วขอ้ง 
แต่บรษิทัฯ กม็กีารตดิต่อโดยตรงกบัลกูคา้เกีย่วกบัตวัผลติภณัฑแ์ละราคา 
  สดัส่วนการจดัจาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 
 สดัสว่นการจาํหน่ายในประเทศ เทา่กบั    16.46   %  
 สดัสว่นการจาํหน่ายต่างประเทศ เท่ากบั   83.54   %  
 ตลาดต่างประเทศประกอบด้วย ประเทศนอร์เวย์ เดนมาร์ค สวเีดน สหราชอาณาจกัร อิตาลี เยอรมนั และ
ออสเตรเลยี 
 ข.  ภาวะการแข่งขนั 
 จาํนวนคู่แขง่ขนัโดยประมาณ อุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูในประเทศไทย มผีูผ้ลติรายใหญ่และรายเลก็ไม่ตํ่า
กว่า 1,000 ราย แต่ละรายต่างมลีูกคา้ต่างประเทศเป็นของตนเอง จะมกีารแย่งลูกคา้ระหว่างกนัน้อยมาก ดงันัน้จงึเป็น
การแขง่ขนักบัตวัเอง ถา้ราคาสงูไปลกูคา้กจ็ะยา้ยฐานไปประเทศอื่น 
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 ขนาดของบรษิทัเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่รายอื่นๆ ในประเทศไทย ถอืวา่เป็นขนาดกลาง 
 สถานภาพและศกัยภาพในการแขง่ขนั  เน่ืองจากอุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู มผีูผ้ลติมากมาย แต่ละรายต่าง
มลีกูคา้ของตนเอง ดงันัน้ศกัยภาพในการแขง่ขนัถอืวา่แขง่ขนักบัตนเอง 
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู จะยงัคงเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถยนือยู่ได ้แต่จะ
ลดปรมิาณลง เน่ืองจากสนิค้าคุณภาพตํ่าราคาถูกจะย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศอื่น แต่สนิค้าคุณภาพสูงราคา
เหมาะสมจะยงัอยูไ่ด ้
 
 สภาพการแข่งขนัในอนาคต  อุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูคอืการแข่งขนักบัตนเอง ทัง้ดา้นการพฒันาสนิค้า 
ดา้นการผลติ และตน้ทุน ดงันัน้การพฒันาปรบัปรงุบุคลากรคอืจุดสาํคญัทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งดาํเนินการอยูต่ลอดเวลา 
 แนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต     
 อุตสาหกรรมผลติเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู เป็นอุตสาหกรรมประเภทใชแ้รงงานเขม้ขน้ (Labour incentive) แต่ใชเ้งนิ
ลงทุนตํ่า ดงันัน้อุตสาหกรรมผลติเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู จงึเป็นอุตสาหกรรมขัน้ปฐมสาํหรบัประเทศทีย่งัไมพ่ฒันาและมคี่าแรง
ตํ่า ประเทศทีก่าํลงัพฒันาและประเทศทีพ่ฒันาแลว้จะมคีา่แรงสงูทาํใหต้น้ทุนไมส่ามารถแขง่ขนักบัประเทศทีย่งัไมพ่ฒันา
ได้  แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พนักงานที่มีความชํานาญ (Skill 
Labour) เพื่อผลติสนิค้าที่มคีุณภาพสูง การสรา้งความชํานาญให้พนักงานเยบ็สามารถผลติสนิค้าที่มคีุณภาพสูงได ้
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาอยา่งต่อเน่ือง ไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี เพราะฉะนัน้จงึถอืไดว้า่ บรษิทัฯ ยงัมโีอกาสทีจ่ะผลติและจาํหน่ายเสือ้ผา้
สาํเรจ็รปูไดอ้กีระยะเวลาหน่ึง แต่ตอ้งคดัสรรลกูคา้ผูท้ีต่อ้งการสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู 
 สภาพการแข่งขนัในอนาคตคอืการปรบัฐานลูกค้า โดยเลอืกลูกค้าที่ขายสนิค้า Brand name สาํหรบัสนิค้า

ประเภท Fashion และคดัเลอืกลูกค้าที่ขายสนิค้าให้ผู้บรโิภคโดยตรงสําหรบัสนิค้าประเภท Workwear นอกจากน้ี
บรษิัทฯ ต้องมุ่งที่จะแสวงหาลูกค้าที่เป็นเจ้าของ Brand แทนการขายผ่าน Agent เพื่อเป็นการตัดคนกลาง และ
สามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงเป้าหมาย และมโีอกาสทีจ่ะรว่มมอืกบัลูกคา้ในการพฒันาผลติภณัฑ ์ซึง่จะ
นําไปสูก่ารไดใ้บสัง่ซือ้ในทีส่ดุ  

(1.3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
    ก .    การจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่าย 

 บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสนิคา้ จํานวน 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขที ่205 หมู่ 4 ถนนสุขุมวทิ (กม.39.5) ตําบลบางปูใหม ่
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 วตัถุดบิเฉพาะเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู แยกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
 1.  ผา้ 
 2.  อุปกรณ์การตดัเยบ็ 
 บรษิัทฯ จดัหาผ้าจาก 2 แหล่งคอื การนําเขา้จากต่างประเทศ ซึ่งซื้อตามที่ลูกค้าเป็นผู้กําหนดแหล่งซื้อ  ใน
อตัรารอ้ยละ 16.92  และการซือ้ภายในประเทศ ในอตัรารอ้ยละ  83.08 

    ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 ปกต ิอุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูจะไม่สรา้งมลภาวะใหเ้กดิปัญหาต่อสิง่แวดลอ้ม อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ได้
ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของหน่วยงานโดยเครง่ครดั ผลการปฏบิตังิานในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
กาํหนด ไมม่ขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มแต่อยา่งใด 

 (1.4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   ไมม่ ี
  

 2. ธรุกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 
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     2.1 บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมผลิตพลาสติก 

 (1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ แยกตามประเภทลกูค้าท่ีจ้างผลิตมีดงัน้ี 
        1. ชิ้นส่วนพลาสติก ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยานยนต์  ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนพลาสติกสําหรบั

ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน และ  ชิน้สว่นกระตกิน้ํา เป็นตน้ 
  2.  ผลติแม่พมิพฉี์ดพลาสตกิเพื่อสนบัสนุนการผลติชิน้สว่นพลาสตกิ ประกอบดว้ยแม่พมิพท์ีเ่ป็นชิน้สว่น

ยานยนต ์แมพ่มิพท์ีเ่ป็นชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  และแมพ่มิพอ์ื่นๆ ทีล่กูคา้เป็นผูจ้า้งทาํ 
 
3. งานพน่สพีลาสตกิสาํหรบัชิน้งานพลาสตกิในขอ้1 ซึง่ตอ้งการความสวยงามทัง้สแีหง้เรว็และแหง้ชา้ 
บรษิทัไมม่ปัีจจยัสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรอืขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

         (1.2)   การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
ก. นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีสาํคญั 

            กลยทุธท์างการตลาด 
          ด้านผลิตภณัฑ ์(PRODUCT) 
 กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์และจกัรยานยนต์  มกีารพฒันาขดีความสามารถของการผลติแม่พมิพ์
และผลติภณัฑ ์การพน่ส ี ครอบคลุมความตอ้งการและการเตบิโตของอุตสาหกรรมงานพลาสตกิ ดงัน้ี 
  -  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านศูนย์บริการงานพ่นสีเต็มรูปแบบ ทัง้ผลิตภัณฑ์ภายในและภายนอก  
(Interior Parts, Exterior Parts) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งเตม็รปูแบบ 
 -  พฒันาขดีความสามารถในการออกแบบและผลติแม่พมิพ์  โดยใช้ CAD,CAM,CAE รวมถงึเทคโนโลยกีาร
ขึน้รปูแมพ่มิพด์ว้ยความเรว็สงู (High Speed Machining) เพือ่ใหแ้มพ่มิพท์ีใ่ชใ้นการผลติมคีุณภาพสงูสดุ 

 -  พฒันาขดีความสามารถผลติภณัฑง์านฉีดพลาสตกิ โดยเริม่จากการผลติแมพ่มิพร์ะบบ Hot Runner, Gas 
Injection 

  -  การรว่มมอืกบัทางลูกคา้พฒันากระบวนการผลติ VA/VE เพื่อเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ในตวัผลติภณัฑใ์หก้บั
ลกูคา้มากทีส่ดุ 
 -  สรา้งทมีงานวจิยัผลติภณัฑท์างดา้น Engineering Design รว่มพฒันาผลติภณัฑร์ว่มกบัทางลกูคา้เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุสาํหรบัผูบ้รโิภค 
 กลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์  

 -  บรษิทัฯ พฒันาขดีความสามารถดา้นการผลติเพื่อตอบสนองตน้ทุนในการผลติและการสง่มอบ ให้สามารถ
รองรบัการเปลีย่นแปลงแผนการผลติแบบทนัทว่งท ี(Delivery on time) 
 -  พฒันาขดีความสามารถแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด เช่น งานฉีดขึ้นรูป
พลาสตกิ, งานพน่ส ีการประกอบชิน้งาน Silk Screen และ Hot Stamp   
 กลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนๆ อาทเิช่น เครื่องใชใ้นครวัเรอืน, เฟอรนิ์เจอร,์ เครื่องใชส้าํนักงาน โดยเน้นการมี
สว่นรว่มการพฒันาผลติภณัฑ,์ กระบวนการผลติตน้ทุนตํ่า, ความหลากหลายและคุณสมบตัต่ิางๆ ของวตัถุดบิการผลติ
ภายในประเทศเพื่อใหล้กูคา้สามารถแขง่ขนัดา้นคุณภาพและราคาในตลาดโลกได ้โดยกลยุทธห์ลกัทีบ่รษิทัฯ จะนํามาใช้
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และนโยบายของบรษิทัฯ มุง่เน้นสูก่ารปรบัปรุงพฒันากระบวนการผลติ ลดขัน้ตอน
แต่เพิม่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์หม้มีลูคา่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ 
   ด้านราคา  (PRICE)    
 การปรบัปรุงประสทิธภิาพ ตลอดจนโครงสรา้งของต้นทุนให้มคีวามเหมาะสม สามารถแข่งขนัได้กบัทุกกลุ่ม
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ลกูคา้ของบรษิทัฯ 
   ช่องทางการจดัจาํหน่าย  (PLACE)    
 การเลอืกสถานทีผ่ลติใหใ้กลช้ดิกบัลกูคา้ โดยทีบ่รษิทัมโีรงงานผลติอยูส่องแหง่เพื่อลดคา่ใชจ้า่ยในเรือ่ง               
คา่ขนสง่ ตลอดจนการบรกิารทีส่ามารถสนองตอบต่อลกูคา้ไดร้วดเรว็ และประหยดั 

 สดัส่วนการจําหน่ายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีสดัส่วนร้อยละของยอดขายรวมแบ่งตามกลุ่มลูกค้าหรอื
ผลติภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์                              ปี2556  (%)           ปี 2555 (%)          ปี 2554 (%) 
1. ชิน้สว่นพลาสตกิ                         92.07                    95.91                 94.57                                           
2. ผลติแมพ่มิพ ์                                    7.93                      4.09                  5.43                                            
               รวม                    100.00                   100.00              100.00  
  
 บรษิทัฯ ไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดรายหน่ึงเกนิ 30 % ของรายไดร้วม  
             ข. ภาวะการแข่งขนั    
      สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
 สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม ปีทีผ่่านมา มกีารแขง่ขนัค่อนขา้งรุนแรง โดยเน้นในดา้นราคา คุณภาพ
ของงาน และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตของ Supplier จากประเทศญี่ ปุ่น ทําให้
แนวโน้มการแขง่ขนัยิง่ทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากลกูคา้สว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัญีปุ่่ นทีม่ฐีานการผลติ
ในประเทศไทย ระดบัที่มีความสมัพนัธ์ในฐานะ Supplier ที่มต่ีอบรษิัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่ น ทําให้จํานวนคู่แข่งขนัมี
จํานวนเพิม่มากขึน้ แต่ขนาดของบรษิทัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัจะอยู่ในขนาดที่ใกลเ้คยีงกนั แต่ที่น่าตระหนักอกี
ประเดน็หน่ึง คอืลกูคา้สว่นหน่ึงหนัมาลงทุนซือ้เครื่องฉีดพลาสตกิมาผลติชิน้สว่นใชเ้อง แต่ดว้ยสถานภาพและศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของบรษิทัฯ โดยรวม ยงัอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขนัได้ด้วยเหตุที่บรษิทัฯ มขีนาดเครื่องฉีดพลาสตกิ
สามารถรองรบัความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทัง้ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ประกอบกบัชื่อเสยีงน้ีสะสมมาเป็น
เวลานานมากกวา่ 40 ปี ในธุรกจิฉีดพลาสตกิ 
     การแข่งขนัปัจจบุนั    
  - กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ มสีภาพการแขง่ขนัรุนแรง เน่ืองจากมผีูผ้ลติเป็นจํานวนมากทัง้จํานวนและขนาด
ของคู่แข่ง คู่แข่งหลกัที่สาํคญัประมาณ 8 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 5 ราย และขนาดกลาง  3 รายเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
บรษิทั 
 -  กลุ่มอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์ สภาพการแข่งขนัรุนแรง โดยมุ่งเน้นด้านราคา จํานวนและขนาดของ
คูแ่ขง่ คูแ่ขง่หลกัทีส่าํคญัประมาณ 5 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 4 ราย และขนาดกลาง 1 รายเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทั 
 - กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพการแข่งขนัรุนแรงมาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มทุนจากประเทศ
เกาหลีและไต้หวนัเข้ามาบุกตลาดภายในประเทศไทย โดยมุ่งใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นเครื่องมือในการแข่งขนั 
จาํนวนและขนาดของคู่แขง่ คู่แขง่หลกัทีส่าํคญัประมาณ 10 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 6 ราย และขนาดกลาง  4 รายเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบับรษิทั 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิเช่น อุตสาหกรรมเครื่องใชใ้นครวัเรอืน สภาพการแขง่ขนัเริม่มกีารแข่งขนัดา้น
ราคามากขึน้ จาํนวนและขนาดของคูแ่ขง่ คู่แขง่หลกัทีส่าํคญัประมาณ 5 ราย แยกเป็นขนาดใหญ่ 3 ราย และขนาดกลาง  
2 รายเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทั 

     แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

           สภาวะเศรษฐกจิในปี 2556 จากช่วงครึง่ปีหลงัสถานการณ์ดา้นการขายของตลาดรถยนต์และรถมอเตอรไ์ซด์
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ลดลงเกอืบทุกบรษิทั เพราะผลกระทบมาจากนโยบายรถคนัแรกหมดลง และลูกคา้เองกม็สีนิค้าคงเหลอืมาก บางราย
ลงทุนเครื่องฉีดใหม่จงึต้องการที่จะผลติเอง บวกกบัสภาพภูมอิากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดู และเกดิเหตุการณ์น้ําท่วมใน
บางพืน้ที ่ทาํใหส้ง่ผลกระทบมาถงึยอดขายของบรษิทัดว้ย เน่ืองจากมผีลกระทบจากน้ําท่วมเมื่อปี 2554ทําใหย้อดขาย
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ยงัไม่ดขีึน้ เพราะลูกค้าเพิง่ฟ้ืนตวัได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 ทําให้ลูกค้านํา
แม่พิมพ์มาให้บรษิัทฯ ผลติให้ ส่งผลให้ยอดขายในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2555 และต้นปี 2556 เพิ่มมากขึ้น บวกกบั
นโยบายรถคนัแรก ทีย่งัคงมคีาํสัง่ซือ้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก จงึมคีวามตอ้งการของตลาดในการเรง่การผลติใหไ้ดต้ามคาํสัง่ที่
ซือ้ไว ้ ตลอดจนมงีานผลติเขา้มาเพิม่ใหม ่ในปี 2556 ดว้ย 
 ในสว่นของกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้ายอดขายลดลงกวา่ปี 2555 สาเหตุเน่ืองมาจากการแขง่ขนัดา้นราคาค่อนขา้งสงู
เมื่อเทยีบกบัต้นทุนของบรษิทั ทําใหไ้ม่สามารถแข่งขนัดา้นราคาได้  โดยในกลุ่มน้ีมุ่งเน้นเรื่องราคามาเป็นอนัดบัแรก 
และลูกคา้บางรายเริม่ฟ้ืนตวัจากสถานการณ์น้ําท่วมทีเ่กดิขึน้ในปี 2554 ไดแ้ลว้ จงึลงทุนเครื่องฉีดใหม ่เป็นสาเหตุหลกั
ทีท่าํใหล้กูคา้นําแมพ่มิพก์ลบัไปผลติเอง 
 สาํหรบัค่ายรถยนต์ทีม่แีผนลงทุนทัง้หมด ต่างมองในทศิทางเดยีวกนั คอื เชื่อวา่ยอดขายจะปรบัตวัลดลง โดย
เฉลีย่ 10 % แต่การทีต่ดัสนิในลงทุน เพราะมัน่ใจวา่ทศิทางตลาดจะเตบิโตขึน้ในอนาคต  สว่นตลาดปี 2556 ทีห่ดตวัลง 
เป็นเพราะปี 2555 เป็นการเตบิโตทีผ่ดิปกต ิและตวัเลขในปีน้ีคาดวา่จะอยูใ่นระดบั 1.2 ลา้นคนั  
 ตลาดรถจกัรยานยนต ์ครึง่ปีหลงัยงัไปไดด้ ีแมเ้ศรษฐกจิในช่วงปลายปีน้ี จะมคีวามผนัผวนอยูบ่า้ง การซือ้ขาย
โดยรวมมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยจนถงึสิน้ปี  แต่กม็แีนวโน้มทีด่ขี ึน้ในตน้ปีหน้า  เน่ืองจากลกูคา้สว่นใหญ่ในปี 2557 จะ
เป็นรถรุน่ Bigbike (400 CC) ในขณะทีฮ่อนดา้ครองความเป็นผูนํ้าตลาดหลงัทยอยเปิดตวัรุน่ใหม่ๆ มาตัง้แต่ตน้ปี จนมี
ผลติภณัฑ์ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บรโิภค และทํากจิกรรมทางการตลาดอย่างหนักเพื่อกระตุ้นตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง 
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เมื่อเทยีบกบัชว่งกลางปีเดยีวกนัของปีก่อน  การผลติอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ หดตัวลดลง -1.12 % โดยมีสาเหตุมาจากการผลิตที่ลดลงทัง้ในกลุ่ม IC และ HDD ซึ่งมีการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยีท่ีร่วดเรว็จากการเตบิโตของสมารท์โฟน/แทบ็เลต็  สว่นแนวโน้มการผลติอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าในช่วงปลายปีน้ี คาดว่าจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.99 และอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.64 
เน่ืองมาจากไดร้บัคาํสัง่ซือ้เขา้มามากในสว่นของผลติภณัฑท์ีนํ่าไปใชง้านระบบ Cloud computing และศนูยข์อ้มลูขนาด
ใหญ่ทีจ่ะมารองรบัการจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่จีาํนวนมากขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
                   (1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
           ทีอ่ยูข่องบรษิทัมโีรงงานอุตสาหกรรมผลติพลาสตกิ มจีาํนวน 2 โรงงาน ซึง่ตัง้อยูท่ี ่ 

1.   เลขที ่11/1 หมูท่ี ่14 เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ  10510 

2.   เลขท่ี 99 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด (กม.38) ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา  24180    
 
 (ก)    ปริมาณการผลิต คดิเป็นจาํนวนชัว่โมงการทาํงานของเครือ่งจกัร   
                                                    ปี 2556         ปี 2555           ปี 2554 
                                                                                                        
ปรมิาณการผลติจรงิ                                            439,920           489,509            488,880             
ชัว่โมงการทาํงานของเครือ่งจกัร (ช.ม.)                                                                                                            
อตัราการใชก้าํลงัการผลติ %                         65                    70                    70                                           
อตัราการเพิม่ (ลด) ของปรมิาณการผลติ %                 (11.27)              0.13                   10                                           
จาํนวนกะ ทีผ่ลติไดค้อื  3  กะ  จาํนวนกะทีผ่ลติจรงิ  คอื 3 กะ 
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นโยบายการผลิตท่ีสาํคญั   บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในด้านคุณภาพ 

การส่งมอบ และความต้องการทางเทคนิคต่างๆ ที่ลูกค้ารอ้งขอการตรวจสอบสารปนเป้ือนต่างๆ ที่มใีนวตัถุดบิ เพื่อ
แน่ใจวา่ชิน้สว่นทีผ่ลติออกไปจะไมม่ผีลในทางลบต่อผูบ้รโิภค  
 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้าํหน่าย 
           วตัถุดบิที่สําคญั คอื เมด็พลาสตกิ ไม่สามารถที่จะหาวสัดุอื่นมาทดแทนได้  ซึ่งแหล่งที่มาของวตัถุดบิ มกีาร
สัง่ซือ้จากในประเทศ  และต่างประเทศ ทัง้น้ี  ผลการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีไมม่ผีลกระทบ ต่อการใชว้ตัถุดบิ 
 
           

 สภาพปัญหาเก่ียวกบัการใช้วตัถดิุบ 
            ปัญหาสาํคญัทีจ่ะมผีลกระทบต่อวตัถุดบิ คอื ราคาน้ํามนัและคา่เงนิบาท ซึง่อาจทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงราคา
ของเมด็พลาสตกิ ทีจ่ะมแีนวโน้มสงูขึน้ 
       ทัง้น้ี ไมม่ตีน้ทุนวตัถุดบิชนิดใดชนิดหนึ่งสงูกวา่รอ้ยละ 50  ของตน้ทุนการผลติรวม 
 ผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิและ จาํนวนสดัสว่นการซือ้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
            สดัสว่นในการสัง่ซือ้วตัถุดบิภายในประเทศ  100% โดยสัง่ซือ้จากผูจ้าํหน่ายมากกวา่  30 ราย   
          บรษิทั ไมม่กีารพึง่พงิการซือ้วตัถุดบิจากผูจ้าํหน่ายรายใดรายหน่ึงเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของมลูคา่การซือ้วตัถุดบิ
ทัง้หมด    
 (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
           อตุสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
                 ด้านการอนุรกัษ์พลงังาน  บรษิทัฯ มนีโยบายในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยการบรหิารจดัการและ
ควบคุมกระบวนการผลติภายในบรษิทัฯ ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน
ด้านสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ 
ได้ร ับการตรวจประเมินและได้ใบรับรองระบบ  ISO 14001 : 2004 จาก BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
(THAILAND) เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2555 (วนัทีห่มดอาย ุ17 มกราคม 2558 ) 
 บรษิัทฯ รณรงค์การนําทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต และลดมลภาวะต่างๆ           
ทีก่่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น ซึง่เน้นการมสีว่นรว่มของพนกังานในการทาํกจิกรรมและจดัตัง้คณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน 
โดยมมีาตรการประหยดัพลงังานดงัน้ี 

 *  ขยายการปรบัเปลีย่นโคมไฟโรงงาน High – Bay 400W เป็น fluorescent T5 4 * 54 W โรงงานผลติที1่ 
 *  ตรวจซ่อมบํารุงรกัษา Capacity Blank ที่ใชค้วบคุม Power Factor ทีช่ํารุดใหท้ํางานเตม็ประสทิธภิาพ

ในโรงงานผลติที ่1 
 *  ตดิตัง้ Invertor ควบคุมการทํางานของมอเตอร ์Blower ห้องพ่นสใีห้เหมาะสมกบัภาระงาน เพื่อช่วยลด

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ในโรงงานผลติที ่3 
*  ลดแรงดนัลมอดัจาก 7.5 บาร ์เป็น 7.0 บาร ์ของปัม้ลม เพือ่ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โรงงานผลติที ่1 
 *  เปลีย่นหลอด Flourescent (Office) จากหลอดรุน่เก่า 36W เป็น T5 28W ในสาํนกังานทัง้หมด 

 *  ลดการใชพ้ลงังาน โดยลดการใชง้าน Air Compressor จาก 2 ตวัเหลอื 1 ตวัในโรงงานผลติที ่2 
*  ปรบัปรงุหอ้งปัม้ลม เพือ่ลดอุณหภมูขิาเขา้อยา่งน้อย 1 องศาเซลเซยีส  ในโรงงานผลติที ่2 
*  ปรบัเปลีย่นโคมไฟโรงงาน High-Bay 250 W เป็น Tornado 80 W ในโรงงานผลติที ่2 

 ด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม  บรษิัทฯ ได้มีการนําระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม หรอื ISO 
14001   เข้ามาใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการควบคุมและพฒันา ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบักฎหมาย 
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กฎระเบยีบต่างๆ และรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  บริษัทฯ ได้มีการ
ตรวจสอบระบบป้องกนั และระงบัอคัคภียั โดยใหพ้นกังานไดฝึ้กซอ้มดบัเพลงิ และจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอา
ชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน โดยไดก้ําหนดเป็นนโยบายของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีารรณรงค์เผยแพร่ตาม
วารสารและทําแผ่นป้ายแสดงสถติอุิบตัเิหตุตดิป้ายประกาศใหพ้นักงานทราบ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการยกระดบั
การจดัการด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัโดยร่วมมอืกบั บรษิัท โตโยต้ามอเตอร์ เอเชยี แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด์ แมนูแฟคเจอรร์ิง่ จํากดั ในการดําเนินการโครงการ CCCF (Completely Check Completely Find out Activity)  
โดยใหพ้นกังานมสีว่นรว่มคน้หาอนัตรายและสรา้งจติสาํนึกในดา้นความปลอดภยั ไดม้กีารจดัการอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีซึง่จาก
การประเมนิผล รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจดัทํารายงานขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประสบอนัตราย การ
เจบ็ป่วยหรอืการเกดิเหตุเดอืดรอ้นราํคาญอนัเน่ืองจากการทาํงาน ประจาํปี 2556 รวม 10 ครัง้ (10 คน) ทีล่กูจา้งประสบ
อนัตรายหยดุงาน จาํนวน 5 คน ไมห่ยดุงานจาํนวน 5 คน  
 ด้านการกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว  บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการขออนุญาตกรณีการนําสิง่ปฏกิูล
หรอืวสัดุเหลอืใช ้ซึง่มลีกัษณะและคุณสมบตัเิป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2541)  และฉบบั
ที ่6 (พ.ศ. 2540) ออกนอกบรเิวณโรงงานทุกครัง้ก่อนนําไปกาํจดั 
             สรุป ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้ดําเนินการปฏิบตัิจรงิในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาํหนดอยา่งเครง่ครดั 
           ขอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม    ไมม่ ี

(1.4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ     ไมม่ ี
  

 2.2 บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทยาง 

 (1.1) ลกัษณะผลิตภณัฑป์ระเภทยาง 

            ผลติภณัฑ์ของบรษิทั ประกอบด้วย เสน้ยางยดื และแถบยางยดื (Rubber Thread and Rubber Tape), 
ยางยดืถกั (Elastic Braid) ยางยดืทอ และโครเชท ์(Elastic Webbing and Crochet) และเสน้ยางหุม้ (Covering 
Yarn)  ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ตรา “VENUS”  ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ สว่นใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดบิของผลติภณัฑ์อื่น 
เช่น อุตสาหกรรมผา้ออ้มสาํเรจ็รปู เดก็และผูใ้หญ่  อุตสาหกรรมเสือ้ผา้และสิง่ทอ หรอืนําไปใชง้านทางดา้นอื่นๆ ตาม
ประเภทธุรกจิของลกูคา้  
 ในปี 2556 ทางบรษิทัฯ ได้ขยายฐานตลาดเพิม่เตมิในกลุ่มของอุปกรณ์การแพทย ์คอืแผ่นยางหา้มเลอืดและ
แถบยางรดัสาํหรบัเจาะเลอืด รวมทัง้กลุ่มผลติภณัฑ์ยางเพื่อสุขภาพและการออกกําลงักาย โดยปรบัปรุงกระบวนการ
ผลติเดมิบางส่วน เพื่อให้สามารถผลติสนิคา้กลุ่มดงักล่าวได้  ทัง้น้ีเพื่อให้เกดิการประหยดัจากขอบเขต (Economy of 
Scope) และรวมถงึการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) 
 ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีลกัษณะดงัน้ี 

1.  เส้นยางยืด  (Rubber Thread) ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติผา้ออ้มสาํเรจ็รปู โดยแปรสภาพจากยางแท่ง 
โดยมทีัง้ยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะห์ บรษิทัสามารถผลติไดต้ามขนาด และจํานวนเสน้ที่ลูกคา้ต้องการ เพื่อนําไป
ผลติเป็นสว่นขอบขา และขอบเอวทัง้ในผา้ออ้มสาํเรจ็รปูสาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ (Disposable Diaper) 

2. แถบยางยืด  (Rubber Tape) ส่วนใหญ่นําไปใช้ในส่วนของขอบขากางเกงชัน้ในและชุดว่ายน้ํา ทัง้ของ
สภุาพบุรุษและสภุาพสตร ีนอกเหนือจากน้ียงัสามารถใชไ้ดก้บัขอบหมวกคลุมผมอาบน้ํา หมวกวา่ยน้ําและรวมถงึเสือ้ผา้
เครือ่งนุ่งหม่แบบอื่นๆ ทีต่อ้งการยางยดืเป็นสว่นประกอบ 
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3.  สายยางยืดถกั (Elastic Braid) ใชก้บัผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ทัว่ไป เชน่เสือ้ผา้เดก็ ขอบเอวและขอบขากางเกง

นอน กางเกงชัน้ในทัง้ของเดก็และผูใ้หญ่ สภุาพบุรุษและสตร ีรวมถงึใชใ้นผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีต่อ้งการยางยดืเช่น ผา้คลุม
รถ ยางรดัผม เป็นตน้ 

4.  สายยางยืดทอ และโครเ์ชต ์(Elastic Webbing & Crochet) ใชก้บัผลติภณัฑช์ุดชัน้ในสภุาพบุรษุ และ
สตร ีและชุดกฬีาเป็นสว่นใหญ่ รวมถงึผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีต่อ้งการยางยดืเป็นสว่นประกอบ 

5.  เส้นยางหุ้มด้าย (Covering Yarn) สว่นใหญ่ใชก้บัเสือ้สุภาพสตร ีและเสือ้ผา้เดก็ที่ต้องการยางยดืทีม่กีาร
รดัทีนุ่่มนวล นอกจากน้ียงัใชก้บัแผน่รองกางเกงชัน้ใน และใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติสายยางยดืทอ 

 
6.  ผ้ายืดพันเคล็ด (Elastic Bandage) ใช้ในการป้องกันและรักษาอาการเคล็ด ที่เกิดจากกิจกรรมใน

ชวีติประจาํวนั รวมถงึกจิกรรมสนัทนาการอื่นๆ โดยนิยมใชก้นัแพรห่ลายทัง้ในวงการแพทย ์และวงการกฬีา 
7.  เขม็ขดัพยุงหลงั (Back Support Belt) ใช้ในการป้องกนัและรกัษาอาการปวดหลงัที่เกิดจากการทํางาน 

และกจิกรรมในชวีติประจาํวนั โดยมทีัง้แบบทีใ่ชส้าํหรบังานหนกัในอุตสาหกรรมและแบบทีใ่ชส้าํหรบับุคคลทัว่ไป  
8. ยางรดัห้ามเลือด และยางรดัสาํหรบัเจาะเลือด (Esmark Bandage & Tourniquet) ยางรดัห้ามเลอืดใช้

สําหรบัการผ่าตัดเล็กบริเวณมือและเท้า ส่วนยางรดัสําหรบัเจาะเลือดใช้ในการรดัแขนเพื่อเก็บเลือดไปตรวจใน
หอ้งปฏบิตักิาร หรอืการบรจิาคโลหติ 
 บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน OEKO-TEX STANDARD  100 ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยา (อย.)    
           บรษิทั ไมม่ปัีจจยัสาํคญัใดทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรอืการประกอบธุรกจิ 

(1.2)   การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
               (ก) การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 
 ในปีทีผ่า่นมา ยางสงัเคราะห ์(Spandex) ยงัคงเขา้มาทดแทนเสน้ยางยดืในตลาดผา้ออ้มสาํเรจ็รปูอยา่งต่อเน่ือง 
ผูผ้ลติผา้ออ้มสาํเรจ็รปูรายใหญ่ของโลก ได้หนัไปใช ้Spandex เป็นวตัถุดบิ  ในขณะที่การแข่งขนัดา้นราคาทีรุ่นแรงใน
ตลาดเสือ้ผา้และสิง่ทอ  ทาํใหผู้ผ้ลติหลายรายหนัไปใชว้ตัถุดบิจากจนีและอนิเดยีซึง่มรีาคาตํ่ากวา่ การขยายตลาดเขา้ไป
ยงักลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการออกกําลงักาย เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถมีการประหยดัจาก
ขอบเขต (Economy of Scope) และการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) จงึเป็นส่วนสาํคญัที่จะทําใหบ้รษิทัฯ 
ยงัคงสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดกบัคูแ่ขง่จากจนีและอนิเดยี 
 ในขณะเดยีวกนัสภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในครึง่ปีหลงั ทําให้
กําลงัซื้อของผูบ้รโิภคลดลง สง่ผลใหอุ้ปสงคข์องตลาดโดยรวมลดลง และตลาดหลายสว่นกไ็ดร้บัผลกระทบจากปัญหา
อุทกภยัอกีดว้ย  
 กลยทุธก์ารแข่งขนั   
 การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการภายในเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด เพื่อใหส้ามารถตอบสนองกบัความ
เปลีย่นแปลงของความตอ้งการของตลาดและเกดิการประหยดัจากความเรว็ (Economy of Speed) เป็นสว่นสาํคญัทีจ่ะ
ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถแขง่ขนัในสภาวะตลาดทีม่กีารแขง่ขนัรุนแรงได ้
 การควบคุมคุณภาพของสนิค้าให้มคีวามสมํ่าเสมอ  การส่งมอบที่ตรงเวลา รวมทัง้ดูแลให้บรกิารโดยมลีูกค้า
เป็นจุดศูนย์กลาง ถอืเป็นส่วนสาํคญัที่จะมดัใจลูกค้าไม่ให้หนัไปใช้สนิคา้ของคู่แข่ง โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมกีาร
แขง่ขนัดา้นราคาทีร่นุแรง 
 ลกัษณะลกูค้า 
 ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นโรงงานผูผ้ลติ และเจา้ของตราสนิคา้ มทีัง้ในสว่นของโรงงานผลติผา้ออ้มสาํเรจ็รปู ชุดชัน้ใน 
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และชุดว่ายน้ํา ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อซื้อ-ขายกันมานาน และมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน บริษัทฯ ยังคงให้
ความสาํคญักบัการรว่มเป็นสว่นหน่ึงในการพฒันารว่มกบัลกูคา้ ทัง้ในสว่นของผลติภณัฑ ์ระบบการสง่มอบ รวมถงึการ
จดัการดา้นอื่นๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในหว่งโซ่อุปทาน 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 - กลุม่โรงงานผูผ้ลติและเจา้ของตราสนิคา้ทัง้ในสว่นของผา้ออ้มสาํเรจ็รปู ชุดชัน้ใน และชุดวา่ยน้ํา 
 -  กลุม่ผูว้า่จา้งผลติ โดยบรษิทัฯ ผลติสนิคา้ทีเ่ป็นตราสนิคา้ของลกูคา้ 
 -  กลุม่โรงงานขนาดเลก็ และผูบ้รโิภค บรษิทัฯ ขายผา่นทางผูค้า้สง่ทัง้ในและต่างประเทศ 
 -  กลุม่บรษิทัฯ ผูข้ายเครื่องมอื และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย        
            บรษิทัฯ จะผลติและจาํหน่ายโดยตรงสาํหรบัโรงงานทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอในการสัง่ซือ้ดว้ยตนเอง และขายผ่าน
ตวัแทนจาํหน่ายทัง้คา้ปลกี และสง่สาํหรบักลุม่ลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการสัง่ซือ้ในปรมิาณมาก 
 บรษิทัฯ สง่ออกสนิคา้ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา ญีปุ่่ น ฮอ่งกง ไตห้วนั จนี พมา่ เวยีตนาม มาเลเซยี เป็นตน้ 
            (ข) ภาวะการแข่งขนั 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  

จากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั  ผูผ้ลติสนิคา้ไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัการลดตน้ทุนในการดาํเนินงานใน
ทุกๆ ดา้น การหาแหล่งวตัถุดบิทีม่รีาคาตํ่าทีส่ดุเป็นหน่ึงในแนวทางทีผู่ผ้ลติสนิคา้ไดห้นัมาใหค้วามสาํคญัมากขึน้เรื่อยๆ 
และถงึแมว้า่ผูผ้ลติสนิคา้ตอ้งการวตัถุดบิราคาตํ่า  แต่กย็งัคงตอ้งการสนิคา้ทีม่คีุณภาพดสีมํ่าเสมอ การสง่มอบทีร่วดเรว็
และตรงเวลา รวมถงึการตอบสนองต่อความตอ้งการทีร่วดเรว็  ดงันัน้ผูผ้ลติวตัถุดบิจาํเป็นจะตอ้งมกีารปรบัตวัใหเ้ป็นไป
ตามทศิทางของตลาด โดยหาแนวทางในการลดต้นทุน  การเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน รวมถงึเตรยีมความ
พรอ้มในการรบัมอืกบัความตอ้งการของตลาดที่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา  โดยคู่แข่งทีส่าํคญัในตลาดโลกยงัคง
เป็นประเทศจนี และอนิเดยี 

 (1.3)   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 (ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือจาํหน่ายในปีท่ีผา่นมา 
บรษิทัฯ มโีรงงานตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั จํานวน 5 หลงั และที่บางปะกง จํานวน 2 หลงั และ

คลงัสนิคา้ทีต่ราด 1 หลงั 
 

 ปริมาณการผลิตจรงิรวม 3 ปี ทีผ่า่นมา มดีงัน้ี 
                                                ปรมิาณการผลติรวม (หน่วย 1:1,000) 
        ปรมิาณการผลติจรงิ           หน่วย       ปี 2556              ปี 2555            ปี 2554          
 เสน้ยาง, แถบยาง ,สายยางยดื                กโิลกรมั             3,198                3,166               3,573                                  
                 
  นโยบายการผลิตท่ีสาํคญั  เป็นการผลติสนิคา้เพื่อจําหน่ายตามมาตรฐานของบรษิทั และมกีารผลติตาม
คาํสัง่ซือ้ของลกูคา้ดว้ย 
 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ  
          วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ คอืยางธรรมชาตเิป็นวตัถุดบิหลกัสาํคญัทีใ่ชใ้นการผลติ  โดยบรษิทั ไดซ้ือ้วตัถุดบิ
จากบรษิทัในกลุ่มโดยมแีหล่งวตัถุดบิที่จงัหวดัจนัทบุร ีและจงัหวดัตราด วตัถุดบิที่ใช้ส่วนใหญ่ซื้อภายในประเทศเพื่อ
จาํกดัความหลากหลาย ซึง่อาจสง่ผลกระทบถงึคุณภาพของผลติภณัฑ ์ทาํใหไ้มม่ปัีญหาทางดา้นคุณภาพของวตัถุดบิ  
  บรษิทัฯ มคีวามเขม้งวดในเรื่องคุณภาพของยางพารา ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัที่นํามาใชใ้นกระบวนการผลติ ได้
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ออกตรวจเยี่ยมผู้ขายเป็นประจําทุกปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้วตัถุดบิที่นํามาผลติได้คุณภาพ และร่วมมอืกบัผู้ขาย
พฒันาและปรบัปรงุคุณภาพวตัถุดบิใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ 
            ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดบิ  คาดว่าจะไม่เกดิขึน้งา่ย เพราะวตัถุดบิหลกัคอืยางพารา เป็นวตัถุดบิที่ผลติเอง
ภายในประเทศ ซึ่งมอียู่หลายจงัหวดั และปัจจุบนัประเทศไทยไดข้ยายพืน้ทีป่ลกูยางไปในหลายภูมภิาค เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการใชย้างพาราทีเ่พิม่ขึน้ 
 บรษิทัฯ ไดส้าํรองยางพาราไวเ้พยีงพอต่อการผลติ ราคายางมคีวามผนัผวนตามภาวะตลาด แต่ไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนยางพาราในประเทศไทย 
 ผลการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยต่ีอการใชว้ตัถุดบิ   เทคโนโลยีก่ารผลติทีใ่ชย้างยดืเป็นวตัถุดบิในการผลติเสือ้ผา้
และสิ่งทอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเป็นนวตักรรมใหม่  ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอันใกล้น้ีไม่มีการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี จงึไมม่ปัีญหาต่อการใชว้ตัถุดบิ 
 สดัสว่นการซือ้วตัถุดบิในประเทศ    ปี 2556      89.51     % 
 สดัสว่นการซือ้วตัถุดบิต่างประเทศ  ปี 2556      10.49     % 
 บรษิทัฯ ไมม่กีารพึง่พงิผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหน่ึงภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ เกนิ 30 % ของยอดรวมการ
ซือ้วตัถุดบิ 
    (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทฯ ได้มีการกําจดัสิง่ปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทขยะอนัตราย และไม่อนัตราย  การเกิดน้ําเสยี  การ
สิน้เปลอืงพลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิ,ฝุ่ นละอองทีเ่กดิในกระบวนการผลติและไอระเหยจากสารเคมโีทลอูนี  

การดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบ  
            บรษิทัฯ ได้มมีาตรการในการแก้ไขและป้องกนัผลกระทบดงักล่าว โดยการจดัทําระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เพือ่ควบคุมกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ 
 การกาํจดัส่ิงปฏิกลูและวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้  โดยแยกการกาํจดัดงัน้ี 
 1. ของเสยีประเภทขยะอนัตรายไดใ้หบ้รษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูด้าํเนินการกาํจดั 
     2. ของเสยีประเภทขยะไม่อนัตราย ได้ให้บรษิทัที่ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดําเนินการ
กาํจดัโดยวธิฝัีงกลบ 
 การบาํบดัน้ําเสีย โดยใช้ระบบบําบดัน้ําเสยี แบบ ACTIVATED SLUDGE และไดม้กีารควบคุมระบบน้ําทิ้ง
ก่อนทีจ่ะปล่อยออกนอกโรงงาน ทัง้น้ี มกีารสง่น้ําไปวเิคราะหเ์ป็นประจาํทุกเดอืน เพื่อดาํเนินการควบคุมไม่ใหม้คี่าเกนิ
มาตรฐาน 
 การส้ินเปลืองทรพัยากรธรรมชาติ โดยเขา้ร่วมโครงการอนุรกัษ์พลงังานกบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึ่ง
เป็นทีป่รกึษา และแนะนําการเกบ็ขอ้มลูของโรงงานควบคุมในสว่นของกรงุเทพและปรมิณฑล เพื่อวเิคราะหห์ามาตรการ
ต่างๆ ในการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงาน 
 มาตรการ การอนุรกัษ์พลังงาน   บริษัทฯ มีคณะทํางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน  มีการบริหารจัด
การพลงังานเกี่ยวกบัหลอดแสงสว่างโรงงาน ในสว่นทางเดนิหรอืหอ้งน้ํา และพืน้ที่ไม่ตอ้งการความสว่างมาก สามารถ
ปลดหลอดไฟออกได ้โคมไฟแบบเก่าทีใ่ชบ้ลัลาสตแ์บบขดลวดหากชาํรดุ จะเปลีย่นบลัลาสตเ์ป็นแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 *  มโีครงการตดิตัง้ CAPACITOR BANK  ในสว่นของหอ้งควบคุมไฟฟ้ากําลงั เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของ
กระแสไฟฟ้า และปรบัปรงุคา่เพาเวอรแ์ฟคเตอร ์ของการไฟฟ้า 
 *  เครื่องจกัรขนาดใหญ่ทีใ่ชม้อเตอรแ์บบ DC ทยอยทําการเปลีย่นเป็นแบบ AC เพื่อใชอ้นิเวอเตอรม์าควบคุม
ปรบัความเรว็รอบได ้ทาํใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 *  สว่นโรงงานทีบ่างปะกง ไดท้าํการเปลีย่นหลงัคาแบบกระเบือ้งลอนคู ่ มาเป็นเมทลัชทีสลบัแผน่โปรง่แสง ทาํ
ใหส้ามารถปิดแสงสว่างในช่วงเวลากลางวนัไดท้ัง้หมด และช่วงเวลากลางคนืจะเปิดใชง้านแสงสว่างสลบัแถว หรอืเปิด
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เฉพาะทีเ่ดนิเครือ่ง 
 ไอระเหยจากสารเคมโีทลูอนี  โดยการตดิตัง้เครื่องดูดกลิน่โทลอูนีจากกระบวนการลา้งใบมดีและอะไหล่ เพื่อ
กาํจดัไอระเหยและกลิน่ของโทลอูนีภายในสถานทีท่ีป่ฏบิตังิานไมใ่หเ้กนิมาตรฐานทีก่ฎหมายกาํหนด 
 มีการตรวจวดัคุณภาพอากาศ และส่ิงแวดล้อม ภายในบรษิทัเป็นประจํา เช่นการวดัสภาพฝุ่ น เสยีง น้ํา 
แสงสวา่ง เป็นตน้ 
 
 
 กจิกรรมทีเ่ป็นโครงการซึง่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะลดผลกระทบและพฒันาสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ คอื 
 *  โครงการการลดฝุ่ นในสว่นผลติรบัเบอร ์มกีารกาํจดัฝุ่ นทีฟุ้่งกระจายในสถานทีท่าํงาน 
 *  โครงการลดการใชน้ํ้า ในกระบวนการยอ้มสสีว่นเวบบิง้ 
 *  โครงการการจดัการพลงังาน แผนกทอเบรด เพื่อลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า และการอนุรกัษ์พลงังาน และปลกู
จติสาํนึกใหก้บัพนกังานทุกคน ใหม้สีว่นรว่มในการประหยดัการใชไ้ฟฟ้าและอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า  
            ผลการปฏบิตัจิรงิในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา เป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยมคีา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 
     หน่วย  : ลา้นบาท                                            ปี 2556        ปี 2555       ปี 2554                      
               - คา่ใชจ้า่ยดาํเนินการเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม             1.65            1.27           1.09                               
               บรษิทั ไมม่ขีอ้พพิาท หรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
 (1.4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   - ไมม่ ี- 

 
 2.3  บริษทัหลกัโรงงานอตุสาหกรรมประเภทโลหะ   

 บรษิัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระติกน้ําและป่ินโตสเตนเลสระบบสุญญากาศ 
(Stainless Bottie) ภายใตแ้บรนด ์Zojirushi (โชจริชุ)ิ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติระบบสญุญากาศจากประเทศญีปุ่่ น 

 (1.1) ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กระตกิน้ําและป่ินโตสญุญากาศรุน่ต่างๆ ดงัน้ี TUFF KIDS, FAMILY, 
SPORT SERIES, LUNCH JAR , FOOD JAR , LUNCH BOX , MUG CUP , TUFF SLIM , HANDY POT 
 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัรบัสกรนีตราบรษิทับนผลติภณัฑ ์เพือ่ใชเ้ป็นสนิคา้ Premium สาํหรบัเทศกาลต่างๆ 
และมบีรกิารอะไหล่หลงัการขายดว้ย  

 (1.2)   การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
 (ก) การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 
 การตลาดในประเทศมกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดในชอ่งทางสนิคา้ Premium ซึง่บรษิทัฯ กส็ามารถเพิม่
ยอดขายแบบกา้วกระโดดมาต่อเน่ืองกนัเป็นปีที ่ 3 สนิคา้ทีเ่ป็นคูแ่ขง่ในระดบัคุณภาพเดยีวกนันัน้ ลว้นเป็นสนิคา้นําเขา้
จากต่างประเทศ ซึง่มขีอ้ดอ้ยในดา้นตน้ทุน ราคา และการบรกิารอะไหลห่ลงัการขาย 
 การตลาดในต่างประเทศมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้หลงัจากการพฒันารปูลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์นปีทีผ่่านมา และคาดวา่
จะดขีึน้ต่อไปเมือ่สนิคา้รุน่ใหม่ๆ  ทยอยออกสูต่ลาดมากขึน้  
 กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 บรษิทัมุง่พฒันาใน 2 แนวทางคอื 
 1. รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ทีจ่ะตอ้งมคีวามโดดเดน่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ 
 2. พฒันาการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และตน้ทุนทีต่ํ่าลง 
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 ลกัษณะลกูค้า 
 1. ลกูคา้ต่างประเทศมเีพยีงรายเดยีว คอื ZOJIRUSHI CORPORATION ซึง่เป็นบรษิทัรว่มทุนของบรษิทัฯ 
 2. ลูกคา้ในประเทศ ซึ่งมทีัง้ลูกคา้ที่ซื้อผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ โดยตรง หรอืซื้อผ่านรา้น ZOJIRUSHI SHOP 
และซือ้ผา่นหา้งสรรพสนิคา้ และอื่นๆ และลกูคา้ทีเ่ป็นตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ของบรษิทัฯ                 
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าโดยตรง หรือผ่านช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ เช่นร้าน 
ZOJIRUSHI SHOP หา้งสรรพสนิคา้ ตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) และอื่นๆ 
 (ข) ภาวะการแข่งขนั 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
 สาํหรบัการขายในประเทศ ยงัคงตอ้งผลกัดนัช่องทางสนิคา้ Premium อยูต่่อไปในปี 2557 เพื่อหลกีเลีย่งความ
ไมแ่น่นอนทางการเมอืง ซึง่มผีลกระทบอยา่งมากในปี 2556 ทีผ่า่นมา 
 และสาํหรบัการขายต่างประเทศ เรื่องทีบ่รษิทัฯ ยงัคงตอ้งเอาใจใสต่่อไปในปี 2557 คอื การจดัการตน้ทุนการ
ผลติใหต้ํ่าลง เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ต่อไป 

(1.3)   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 (ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือจาํหน่ายในปีท่ีผา่นมา 

 บรษิทัฯ มโีรงงาน 2 แหง่ ตัง้อยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 1 แหง่ และโรงงานทีบ่างปะกงอกี 1 แห่ง  
 

ปริมาณการผลิต 
      ปี 2556  ปี 2555  ปี 2554 
 กระติกนํ้าและป่ินโตสุญญากาศ  8 ลา้นชิน้ 9 ลา้นชิน้ 7 ลา้นชิน้ 
 
 การจดัหาวตัถดิุบและผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัทีส่าํคญั คอื แผน่โลหะไรส้นิม สามารถจดัหาไดจ้ากทัง้ในประเทศ และนําเขา้จากต่างประเทศ  
 (ข)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

การดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบ  
 บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ของทางราชการท่ีออกมาควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ เพ่ือมุ่งเนน้ความพึงพอใจ และมุ่งเนน้การป้องกนัอนัตราย
และการลดมลพษิ โดยการลดจากแหลง่กาํเนิดอยา่งมขี ัน้ตอน การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง การลดของ
เสยี การควบคุมและกําจดัวตัถุอนัตรายจากกระบวนการผลติต่างๆ ของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง นอกจากนัน้บรษิทัฯ มกีาร
ดาํเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยจดัใหม้กีารปรบัปรงุ ตดิตามและพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง โดยสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด
มาตรฐาน ISO 14001  
 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พพิาท หรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 (1.4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ   - ไมม่ ี- 

 
  3.  ธรุกิจการค้า 
      1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 
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   เป็นการดาํเนินธุรกจิดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศตัง้แต่ปี 2525 เป็นบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิดา้น 
Information Technology (IT) อนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบนัมสีนิคา้และบรกิารดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ครอบคลุมและหลากหลาย  สําหรบัธุรกิจขนาดตัง้แต่ Small Office  Home Office (SOHO) ถึงองค์กร
ธุรกจิขนาดใหญ่ (Large Enterprise) ทัง้ในส่วนกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และส่วนภูมภิาค และขยายธุรกจิครอบคลุมไปสู่
ประเทศลาว ในปี 2555 ดว้ย  
   
 
 (1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้รวมถงึบรกิารต่างๆ มากมาย 
อาท ิ
          -  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการดา้นผลติภณัฑส์นิคา้ Server และ  Storage  จาก บรษิทั
ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดแ้ก่ IBM Power Systems (ทัง้ AIX และ iO5) และ IBM System X ทัง้ Rack 
และ  Blade, Storage ครบ  Production Line ตั ้งแ ต่  Low End ถึ ง  High End Storage รวมถึ ง อุปกรณ์ 
Switch/Network ที่เกี่ยวขอ้งในการเชื่อมต่อและล่าสุด IBM PureFlex ; Integrated Solution ตระกูลใหม่ล่าสุด
จาก IBM ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัเกยีรตเิป็นผูจ้าํหน่ายหลกัในประเทศไทย 
 -  ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการด้านผลติภณัฑ์สนิค้า Software จากบรษิทั ไอ บ ี
เอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่ประกอบดว้ยสนิคา้ครบทุกตระกลู ทัง้หมด 8 ตระกลู อนัไดแ้ก่ 
   *   WebSphere  - Software ดา้น Integration Workflow 

   *   CSI (ชื่อเดมิคอืTivoli) – Software ในด้านการจดัการ การเก็บขอ้มูล (Backup) รวมถงึการ
บรหิารระบบซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัสาํหรบั Cloud Technology   

   *   Lotus  - Software สาํหรบั  Workflow, Portal 
   *    Information Management - Software ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น 

DB2,Infomic รวมถึง Data Warehouse ซึ่งบรษิัทฯ ได้รบัเกียรติเป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการสําหรบั 
Pure Data for Analytics (ชื่อเดิมคือ Netezza) Data Warehouse Appliances จาก IBM ในประเทศไทย
   *   Business Analytics  - Software ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหข์อ้มลู เชน่ Cognos, SPSS 
   *   Security  - Software ทีเ่กีย่วขอ้งสาํหรบัระบบความปลอดภยัของระบบ IT 

   *     Industry Solution – Software ทีใ่ชง้านกบัธุรกจิดา้นต่างๆ  

   *     Rational – Software สาํหรบัการทดสอบ ตรวจสอบ ความถกูตอ้งของระบบงาน Software 
 -  ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการด้านผลิตภัณฑ์ด้านบริการจาก IBM Global 
Technology Services (GTS) IBM (ประเทศไทย) จํากัด อันประกอบไปด้วย การซ่อมบํารุง (Maintenance 
Agreement: MA) การตดิตัง้ระบบและการ Implement ระบบงาน (GTS Implementation Sevices) รวมถงึการ
ขาย  Cloud Services ของ IBM  
 -  ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์สินค้า Acronis ซึ่งเป็น Backup 
Software จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพยีงผู้เดยีวในประเทศไทย สําหรบัผลติภณัฑ์
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สนิคา้ CommVault ซึง่เป็น Backup Software ทีม่าแรงในขณะน้ีจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  - ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่าย ผลิตภณัฑ์สนิค้าจาก VirtualBridges สําหรบั Virtual desktop 
management solution ภายใตส้นิคา้ชื่อ VERDE 
 -  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทยจาก Ronsycs กลุ่มผลติภณัฑส์นิคา้

ดา้น  Reader / Encoder และ PIN Pad 
 -  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจาก Huawei International PTE 
., สาํหรบัสนิคา้และผลติภณัฑร์วมทัง้บรกิารในกลุม่ UC&C 
 -  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายจาก Apple (Apple Authorized Resellers) 
 -  ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจาก NCR กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน

ATMs, ATM Security , Banking Software , Mobile Banking , Branch Transformation และ Payment 
and Imaging  
   -  นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ ต่างๆ  อีกเช่น  สินค้า PC, ThinkPad, Server ของ Lenovo, สินค้า 
Hardware ต่างๆ ของHP, Epson, Samsung, Cannon, Fujitsu ,Dell, Acer และอื่นๆ 

    -  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น Authorized service Provider จาก Lenovo , HP ,Epson และ Samsung 
  -  รวมถึงการให้บริการ ซ่อมแซม ดูแล บํารุงรกัษา  Hardware และ Software  และระบบ Network 
พรอ้มอุปกรณ์ต่อพว่ง รวมทัง้รบัออกแบบ และพฒันาระบบต่างๆ  
   -  จาํหน่าย บรกิาร ตดิตัง้ ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และระบบรกัษาความปลอดภยัอื่นๆ 

   -  บ ริก ารออกแบบ  พัฒ น าระบบ งาน  (Application Software development รวมถึ ง  Mobile 

Application บน IOS และ Android ) ตดิตัง้และอบรมการใชง้าน  

   -  บรกิารกูข้อ้มลูใน Media ต่างๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ที่สญูหาย ดว้ยระบบ 
Clean room class 100 ตัง้แต่ปี 2547 ตลอดทัง้กูข้อ้มูลทุกระบบปฏบิตักิารเช่น DOS, Windows, Linux, Unix, 
Novell และ  Macintosh ซึง่เกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบัของลกูคา้อยา่งเขม้งวด 

 (1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
          ก. การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 

            บรษิทัฯ ทําการตลาดโดยมุ่งเน้นจดัจําหน่ายสนิคา้ใหต้รงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบใหต้รงตาม
กาํหนด ดว้ยคุณภาพตามทีต่กลงกนัไว ้โดยยดึถอืหลกัการมจีรยิธรรมต่อคูแ่ขง่ 
 ลกัษณะของลกูค้า หรือกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 เป็นสถาบนัการเงนิ  หน่วยงานราชการ นิติบุคคลต่างๆ ที่ใช้ผลติภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งมมีากขึ้น
ตลอดเวลา ทัง้กรุงเทพ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั 
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

 เป็นตวัแทนจาํหน่ายของ IBM และจดัจาํหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ ใหก้บัยีห่อ้อื่นๆ   
 สดัส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 บรษิทัฯ จําหน่ายสนิคา้ และใหบ้รกิารต่างๆ ในประเทศเกอืบทัง้หมด 100 % โดยเริม่มกีารจดัจําหน่ายสนิคา้
ของ IBM ไปสูป่ระเทศลาวในปี 2555  
 การพ่ึงพิงลกูค้า หรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงเกิน  30 % ของรายได้รวม 
 บรษิทัฯ ไมม่กีารพึง่พงิลกูคา้รายใดเกนิ 30 % ของรายไดร้วม 
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           ข .ภาวะการแข่งขนั 
 สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

มกีารแข่งขนัสูงขึ้นเรื่อยๆ  ในอุตสาหกรรม ด้านราคา เน่ืองจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 
  แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรม และสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

 -  แนวโน้มอุตสาหกรรม ยงัมกีารเจรญิเตบิโต และขยายการใชง้าน IT มากขึน้ทัง้ภาครฐั และเอกชน 

 -  ภาวะอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร ์มคีู่แขง่จาํนวนมาก ในการประกอบกจิการคลา้ยๆ กบับรษิทัฯ มไีม่ตํ่ากว่า 
10 ราย  
 -  ขนาดของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบักลาง เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั 
 -  สถานภาพ และศกัยภาพในการแข่งขนันัน้ บรษิัทฯ มีความมัน่คง มีระบบการเงนิที่มีวนิัยรองรบั ซึ่งมี
ศกัยภาพในการแขง่ขนัสงู เน่ืองจากมกีารพฒันาในความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งแก่บุคคลากรของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง  บรษิทัฯ 
รกัษาคุณภาพในการจาํหน่ายสนิคา้ และใหบ้รกิาร สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของลกูคา้   
 (1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  
             ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 -  ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นการซือ้ขายสนิคา้ และใหบ้รกิาร  
 -  การจดัหาผลติภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย ไดจ้ากตวัแทนสนิคา้ในประเทศไทย เช่น บรษิทัฯ เป็นผูแ้ทนจดัจําหน่าย
ใหก้บั บรษิทั ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั บางผลติภณัฑต์อ้งสัง่ซือ้จาก IBM ต่างประเทศดว้ย 
 -  จาํนวนผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้ใหบ้รษิทัฯ มมีากกวา่ 10 ราย 
 -  บรษิทัฯ พึ่งพงิผู้จดัจําหน่ายสนิค้าให้บรษิทัฯ อย่างมนีัยสําคญั คอืบรษิทั ไอ บ ีเอม็ (ประเทศไทย) จํากดั 
จาํนวน 1 ราย  โดยมลีกัษณะความสมัพนัธ ์คอื บรษิทัฯ เป็นคู่คา้ระดบั Distributor ของบรษิทัดงักล่าว โดยมปีระเภท
สนิคา้ทีซ่ือ้คอื Hardware และ Software ผลติภณัฑบ์รกิารตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 
 -  ความเสีย่งของการพึง่พงิผูจ้ดัจําหน่ายดงักล่าวขา้งต้น คอืบรษิทัฯ ดงักล่าวแต่งตัง้ผูอ้ื่นเป็นผูแ้ทนจําหน่าย
สนิคา้ให ้มากกวา่ในปัจจุบนั ซึง่อาจทาํใหป้รมิาณการขายสนิคา้ลดลง  บรษิทัฯ ประเมนิวา่โอกาสเกดิอยูใ่นระดบัตํ่า แต่
ถา้เกดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ คอ่นขา้งสงู  ทัง้น้ีบรษิทัฯ มมีาตรการบรหิารความเสีย่งโดยเพิม่การเป็นตวัแทนจดั
จําหน่ายสนิค้า และผลติภณัฑ์อื่นๆ ให้มากขึ้น และรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัคู่ค้า มวีนิัยทางการเงนิที่เขม้งวด เพื่อ
รกัษาชื่อเสยีงและความมัน่ใจทางการคา้ทีม่ต่ีอกนั 
  เร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือกาํจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
         -  ธุรกจิคอมพวิเตอรท์ี่บรษิทัฯ ซื้อขายไม่มวีตัถุดบิเหลอืใช ้ไมม่โีรงงานทีอ่าจมผีลต่อมลภาวะ ดงันัน้ในระดบัน้ี
ไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  จงึไมม่ขีอ้พพิาทหรอืถูกฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
 (1.4)  งานท่ียงัไม่ส่งมอบ      
 ไมม่งีานทีม่มีลูคา่สงูเกนิรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม คา้งสง่มอบ 

       
  4.  ธรุกิจพลงังาน 
  1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 

(1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1. การผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ปัจจุบนับรษิทัฯมกีารลงทุนในโรงไฟฟ้า ทัง้หมด 2 

โรง ในมณฑลเจอ้เจยีง ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าและไอน้ํา โดยในสว่นของโรงไฟฟ้า จดัสง่ใหก้ารไฟฟ้าทอ้งถิน่ผ่านสาย
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สง่ทีก่าํหนดให ้สว่นไอน้ําจดัสง่ผา่นเครอืขา่ยทอ่สง่ในเขตนิคมอุตสาหกรมนัน้ๆ 

2. การผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย บรษิทัฯ มกีารลงทุนในโครงการผู้ผลติไฟฟ้าอสิระ (Independent 
Power Producer: IPP) คอืบรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จาํกดั (RPCL) ผลติไฟฟ้าและจําหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) เป็นเวลา 25 ปี บรษิัทฯ มสีดัส่วนการลงทุนจํานวน 
732.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของ RPCL โดย RPCL มกีาํลงัการผลติ 1,400 เมกะวตัต ์

 
 
ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจาํกดัการประกอบธรุกิจ 
     การลงทุนขยายหรอืจดัตัง้ใหม่ มโีอกาสเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากการที่รฐับาลมคีวามเขม้งวด เป็นผลสบื

เน่ืองมาจากการตื่นตวัเรื่องอากาศเป็นพษิ และการปลอ่ยมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม 
(1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
      ก. การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 
 กลยทุธก์ารแข่งขนั 
 ผลติภณัฑก์ระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จะถูกจดัสง่ใหก้ารไฟฟ้าทอ้งถิน่ ตามสาย

สง่ทีก่าํหนด ราคาจะถกูกําหนดโดยรฐับาล ปรมิาณจะถกูกาํหนดโดยโควตาการผลติประจาํปี 
 ส่วนผลิตภณัฑ์ไอน้ํา จะถูกจดัส่งตามเครอืข่ายท่อที่วางไว้ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ส่วนราคาจะ

ปรบัตวัตามตน้ทุนถ่านหนิ และไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐับาลทอ้งถิน่  
 ลกัษณะลกูค้า 
 ผลิตภัณฑ์กระแสไฟฟ้า จะเป็นการไฟฟ้าท้องถิ่นเป็นผู้รบัซื้อไฟฟ้า ส่วนผลิตภัณฑ์ไอน้ําจะเป็น

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสากรรม 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
 การไฟฟ้าทอ้งถิน่ จะเป็นลูกคา้รายเดยีวของผลติภณัฑ์ไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชไ้อน้ําใน

การผลติ อนัไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคม ีอุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม ฟอกยอ้ม อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
อื่นๆ ทีใ่ชไ้อน้ําในปรมิาณมากและต่อเน่ือง 

 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 ไฟฟ้าจะจดัสง่และจําหน่ายผ่านสายสง่แรงสงู ตามทีก่ารไฟฟ้าเป็นผูก้ําหนด สว่นไอน้ําจําหน่ายผ่าน

ทอ่ไอน้ําทีท่างโรงงานวางเป็นเครอืขา่ยอยูร่อบบรเิวณในเขตนิคม เพื่อใหโ้รงงานอุตสาหกรรมเชื่อมต่อได ้
        ข. ภาวะการแข่งขนั  
 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมในปีท่ีผา่นมา 
 ปรมิาณไฟฟ้าและไอน้ํามจีํานวนเพิม่มากในปีที่ผ่านมา เน่ืองจากความต้องการที่มมีากขึน้ ในเขต

บรเิวณนิคมอุตสาหกรรม 
 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 เน่ืองจากรฐับาลใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัเรื่องสิง่แวดลอ้มมากขึน้ เป็นผลมาจากมลพษิ หมอกควนัพษิ

ทีเ่กดิขึน้ ประชาชนมคีวามตื่นตวัมากขึน้ ขอ้กาํหนดทางสิง่แวดลอ้มเขม้งวดมากขึน้ รฐับาลชีนํ้าในการปิดโรงงานทีส่รา้ง
มลภาวะสูง จํากดัการใช้การเผาผลาญถ่านหิน เพื่อไม่ให้ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพิ่มขึ้น ตามที่ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีนได้ให้สญัญากบัประชาคมโลกไว้ เป็นผลให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจถูกจํากดั ภาระทาง
สิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ 

 (1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
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 ก. ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่ายในปีท่ีผา่นมา 
 โรงงานไฟฟ้าในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีที่บรษิทัฯ ลงทุนจะใช้ถ่านหนิเป็นวตัถุดบิหลกัใน

การผลิต  ในปีที่ผ่านมา ราคาถ่านหินค่อนข้างจะคงที่ ทําให้ต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้ามัน่คง สามารถสร้าง
ผลตอบแทนไดด้ ี ถ่านหนิเป็นวตัถุดบิสาํคญั โดยสว่นใหญ่จะมาจากทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจนี และจดัสง่มา
ทางเรอืและรถยนตส์ูต่วัโรงงาน 

 
 
 ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 
 ทีผ่่านมาโรงไฟฟ้าแต่ละโรง ไดท้ยอยตดิตัง้อุปกรณ์เครื่องจกัรดกัจบัฝุ่ นละออง และที่สาํคญัคอื การ

กาํจดัซลัฟอร ์(กาํมะถนั) ไปพรอ้มกบัการปรบัปรงุ Boiler อกีทัง้เพิม่อุปกรณ์ดกัจบัสารประกอบ Nitrateoxide อนัเป็น
การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของรฐับาลทีเ่พิม่ความเขม้งวดมากขึน้ในการลดการปลอ่ยมลภาวะ 

2. ผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ด ีเน่ืองจากราคาวตัถุดบิถ่านหนิในปีที่ผ่านมาทรงตวั ยงัคงมกีารขยายตวัของ

ปรมิาณไอน้ําและไฟฟ้า ผลกาํไรของทัง้ 2 โรงงานใหผ้ลตอบแทนการลงทุนเป็นทีน่่าพอใจ   
3.ปัจจยัความเส่ียง 
เน่ืองจากสภาวะหมอก ควนัพษิ กระจายทัว่รอบเขตเมอืงใหญ่รมิชายฝัง่ทะเลของประเทศสาธารณรฐัประชาชน

จนี ทําให้ประชาชนตื่นตวัเกี่ยวกบัมลภาวะ รฐับาลเพิม่ความเขม้งวดในเรื่องสิง่แวดล้อม ทยอยปิดโรงงานที่ทําลาย
มลภาวะและมกีําลงัการผลติเกนิความตอ้งการของตลาด เพิม่มาตรการและควบคุมโรงงานที่ปล่อยมลภาวะใหเ้ขม้งวด
มากยิง่ขึน้ จาํกดัการใชป้รมิาณถ่านหนิ และเพิม่คา่ใชจ้่ายสาํหรบัการปลอ่ยมลภาวะในแต่ละทอ้งถิน่ สรา้งความกดดนัใน
การสรา้งผลตอบแทนของภาคการผลติ 
  

    5.  ธรุกิจเคมี 
 1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 

(1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทั Taixing - Union Zond Chemical Co., Ltd.  ตัง้อยู่ที่เมอืง Taixing มณฑลเจยีงซู ก่อตัง้เมื่อปี 

พ .ศ . 2550 ทําการผลิต  Phthalic Anhydride (PA) ซึ่ งเป็นสารเคมีใช้ เป็นส่วนผสมในการผลิตพลาสติก 
(Plasticizer) โดยเฉพาะ PVC และอื่นๆ  

ปัจจยัสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาสหรอืขอ้จาํกดัการประกอบธุรกจิ  
 ธุรกจิเคมถีกูกาํหนดโดยรฐับาล ใหส้ามารถจดัตัง้ไดเ้ฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมเีทา่นัน้  การจดัตัง้และ

ขยายกาํลงัการผลติจะตอ้งผา่นการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
(1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
      ก. การทาํการตลาดของผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารทีส่าํคญัในปีทีผ่า่นมา 
  ทางโรงงานสามารถเปิดตลาดทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ทําให้มปีรมิาณการขายที่

สมํ่าเสมอมากยิง่ขึน้ 
       ข. ภาวะการแขง่ขนั 
   สภาพการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมในปีทีผ่า่นมา 
   ผลติภณัฑ ์PA ยงัคงมกีารแขง่ขนัรนุแรง ภาคการผลติมผีลผลติมากกวา่ความตอ้งการของตลาด ทาํใหร้าคา
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ขายค่อนขา้งทรงตวั 

       แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต 
    อุตสาหกรรมการผลิต PA จะยงัคงมีการปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจากภาวะการผลิตมากกว่าความ

ตอ้งการของตลาด อนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกจิทีอ่่อนแรงลง การแขง่ขนัยงัคงมคีวามรนุแรง 
(1.3)  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
             ก. ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่ายในปีท่ีผา่นมา 

เน่ืองจากทางโรงงานประสบความสาํเรจ็ในการปรบัปรงุเครือ่งจกัรทีใ่ชว้ตัถุดบิ Orthoxylene เพยีงอยา่งเดยีว

มาเป็นใชผ้สม  Naphthalene ได ้เน่ืองจากราคา Naphthalene ค่อนขา้งตํ่ากวา่ Orthoxylene มากทาํใหโ้รงงานมี
โครงสรา้งตน้ทุนการผลติทีเ่หมาะสมมากยิง่ขึน้ 

ทางโรงงานมทีางเลอืกในการจดัหาวตัถุดบิเพิม่ขึน้ นอกเหนือจากการจดัหา Orthoxylene จากรฐัวสิาหกจิที่
ผกูขาด สามารถจะจดัหา Naphthalene จากผูผ้ลติกลัน่ถ่าน Coke ในราคาทีน่่าพงึพอใจมากกวา่ 

             ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกาํจดัวตัถดิุบเหลือใช้    

โรงงาน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd.  ตัง้อยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมเคมโีดยตรง  ซึง่โดย
ปกตทิางหน่วยราชการมขีอ้กําหนดเขม้งวดสาํหรบัโรงงานที่จดัตัง้ในเขตนิคมอยู่แล้ว จงึผ่านมาตรฐานขอ้กําหนดทาง
สิง่แวดลอ้มทีท่างเขตนิคมและรฐับาลบงัคบั 

2. ผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
โรงงาน Taixing -Union Zond Chemical Co., Ltd. ประสบความสําเรจ็ในการปรบัปรุงเครื่องจกัรการ

ผลติ ทาํใหส้ามารถใชว้ตัถุดบิทีม่ตีน้ทุนถกูลงผสมใชใ้นการผลติ จงึมผีลการดาํเนินงานดกีวา่ในปีทีผ่า่นมา 
 3.  ปัจจยัความเส่ียง 

  จากสภาพเศรษฐกจิในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่ลดความรอ้นแรงลง ความต้องการอ่อนล้า ทําให้
ราคาไม่สามารถปรบัขึน้ได ้แต่โรงงานประสบความสาํเรจ็ในการปรบัใชว้ตัถุดบิ ทําใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
   

        6. ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์
 1.  การประกอบธรุกิจของบริษทั 

(1.1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

   บรษิทัฯ ลงทุนธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ที่เมอืง Jiashan และ Shaoxing
มณฑล Zhejiang เป็นโครงการก่อสรา้งคอนโดมเินียมที่อยู่อาศยัเพื่อขาย  มพีื้นที่ก่อสรา้งทัง้หมด 250,000 ตาราง

เมตร และ 30,000 ตารางเมตร ตามลําดบั สําหรบัโครงการ Jiashan แบ่งเป็น 3 Phase มทีัง้อาคารสูงและอาคาร
เดีย่ว สว่นโครงการที ่Shaoxing จะเป็นโครงการทีพ่กัอาศยัพรอ้มอาคารพาณิชย ์

  (1.2)  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
      ก. การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมา 

 โครงการ Jiashan  ถอืเป็นโครงการที่อยู่อาศยัที่ด ีที่มคีุณภาพ ได้รบัการกล่าวขานจากท้องถิน่ ยกให้เป็น

โครงการระดบัคุณภาพทีด่ ีทาํใหก้ารขายค่อนขา้งจะมคีวามคล่องตวักวา่โครงการอื่นๆ ไดเ้ริม่เปิดทยอยขาย Phase 3 
ในชว่งกลางปี 2556 ซึง่ไดร้บัการตอบรบัทีด่มีาก 
 สว่นโครงการ Shaoxing ยงัไมไ่ดเ้ริม่เปิดขาย 
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         ข. ภาวะการแข่งขนั  

  ในเมอืง Jiashan มโีครงการเกดิใหม่ทยอยเปิดตวั และออกทาํตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหผู้ซ้ือ้มทีางเลอืกมาก
ขึน้ อกีทัง้มาตรการการควบคุมอสงัหารมิทรพัยข์องรฐับาลที่ทยอยออกมา ทําให้ราคาตลาดค่อนขา้งทรงตวัและมกีาร
แขง่ขนัคอ่นขา้งเขม้ขน้ 

2. ผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
     ในรอบปี 2556 โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่มอืง Jiashan มกีารโอนสง่มอบกรรมสทิธิบ์างสว่นของ Phase 
2 แลว้ ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานมกีาํไรตามเป้าหมาย 
 
 3.  ปัจจยัความเส่ียง   
      จากนโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการจาํกดัโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ัว่ประเทศ ใหม้เีสถยีรภาพทางดา้นราคา 
มใิห้เกิดสภาพฟองสบู่ จงึได้ทยอยออกมาตรการต่างๆ มาบงัคบัใช้เพื่อควบคุมการปล่อยกู้ผ่านธนาคารและสถาบนั
การเงนิ กําหนดจํานวนบ้านที่สามารถซื้อได้ ตามหลกัฐานการเสยีภาษีท้องถิน่ เพื่อมใิห้การซื้อขายเป็นการเก็งกําไร 
ราคาบา้นเริม่ชะลอตวัลงพรอ้มๆ กบัความตอ้งการ    

  
   ข.  กลุ่มการลงทุนและอ่ืนๆ 
 ลกัษณะของเงนิลงทุน นอกจากการลงทุนในบรษิัทในกลุ่มที่ผลติสนิค้าซึ่งอยู่ในประเทศไทย และลงทุนใน
โครงการทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่เป็นธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม และธุรกจิผลติสารเคม ีซึง่
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลขา้งต้นไวแ้ลว้ บรษิทัยงัมกีารลงทุนในธุรกจิโรงงานผลติพรมรถยนต์ และยงัมเีงนิลงทุนในบรษิทัอื่นๆ 
โดยคํานึงถงึปัจจยัพื้นฐานของหลกัทรพัยน์ัน้ๆ เป็นเกณฑ์  ประกอบกบัผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ย เน่ืองจากเงนิ
ลงทุนเป็นประเภทธุรกจิที่ไม่มกีารผลติและไม่ต้องอาศยัการตลาดและการแข่งขนั หรอืจดัหาวตัถุดบิแต่อย่างใด จงึไม่
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการผลติ การตลาด การแขง่ขนั ตลอดทัง้เรื่องการจดัหาวตัถุดบิของกลุ่มธุรกจิน้ี นอกจากน้ี
แหลง่ทีม่าของเงนิลงทุนมาจากทุนจดทะเบยีน กาํไรสะสม และแหลง่เงนิกูเ้ทา่นัน้   
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 3.  ปัจจยัความเส่ียง 
 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ทาํหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่ง รวมทัง้กําหนดนโยบายเสนอ
ใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมกีารบรหิารความเสีย่ง และสรุปผลการประเมนิใหค้ณะกรรมการของแต่ละบรษิทั และให้
บรษิัทฯ ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด ทัง้น้ีเน่ืองจากเหตุการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม มีการ
เปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการทบทวนปัจจยัความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงของโอกาสเกิด ผลกระทบ และทบทวน
มาตรการการจดัการ เพื่อลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้หรอืขจดัความเสีย่งออกไป ในการพจิารณาถงึ
ปัจจยัความเสีย่งไดดู้จากทัง้ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยแบ่งลกัษณะความเสีย่งออกในเชงิดา้นธุรกจิ ดา้นการ
ดาํเนินงาน ดา้นการเงนิ และความเสีย่งทีเ่กดิจากเหตุการณ์ภายนอก ทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั อน่ึง 
มาตรการและนโยบายการบรหิารความเสีย่งไดถู้กถ่ายทอดสูผู่บ้รหิาร และระดบัปฏบิตักิารของทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัใน
กลุ่มที่ประกอบธุรกจิหลกั เพื่อใหท้ราบวตัถุประสงค์ทีช่ดัเจน และดําเนินไปในทศิทางเดยีวกนั  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย 

เหตุการณ์ทีเ่ป็นสาเหตุของความเสีย่ง ทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และต่อการลงทุนของผูถ้อืหลกัทรพัย์
อยา่งมนียัสาํคญั เรือ่งหลกัๆประกอบดว้ย 

 
 3.1  ความเส่ียงด้านธรุกิจ  คอื ความเสีย่งเรือ่งผลตอบแทนจากการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยเงนิลงทุนทัง้ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ รายไดจ้ากเงนิลงทุน คอื ผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผล จงึอาจเกดิความเสีย่งดา้นผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบทําให้กําไรอาจจะลดลง บรษิัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดและ
ผลกระทบในกรณีน้ี มรีะดบัปานกลาง เน่ืองจากการลงทุนมคีวามหลากหลาย สาํหรบัมาตรการการจดัการความเสีย่งน้ี 
คอืการตดิตามผลการดาํเนินงาน และผลตอบแทนการลงทุนอยา่งใกลช้ดิ และประเมนิสถานการณ์ในอนาคตของกจิการ
ที่ลงทุนเพื่อหาแนวทางแก้ไขล่วงหน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในปี 2556 ซึ่งดําเนินการต่อเน่ืองจากปี 2555 คอื บรษิทัฯ 
ประเมนิวา่ ต่อไปผลตอบแทนของเงนิลงทุนใน Jiangsu - Union Cogeneration Group Co., Ltd. และ Huanan- Union 
Spring Cogeneration Co., Ltd. ซึ่งผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม และ Yixing - Union Biochemical Co., Ltd. 
ซึ่งผลติกรดมะนาว จะมผีลตอบแทนไม่คุม้กบัการลงทุน เน่ืองจากจะต้องมกีารลงทุนเพิม่ขึน้มาก อนัมผีลจากการต้อง
ควบคุมเรื่องมลภาวะของสิง่แวดลอ้ม ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนอกีเป็นจาํนวนมาก  แต่ไมม่ขีอ้ตกลงเรือ่งราคาขายไฟฟ้า ทัง้น้ี
แนวโน้มของกําไรในอนาคตสําหรบัโรงไฟฟ้าดงักล่าว อาจมผีลขาดทุน อกีทัง้ผลประกอบการของธุรกจิกรดมะนาวใน
บรษิทัขา้งตน้ มผีลขาดทุนมาระยะหน่ึงแลว้ บรษิทัฯ เหน็ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในบรษิทัดงักล่าวนัน้ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงได้ทําสญัญาขายเงินลงทุนตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อทางตลาดหลักทรพัย์แล้ว เมื่อเดือน
พฤศจกิายน 2555 โดยทีย่งัไมเ่กดิผลเสยีหายกบัเงนิลงทุนนัน้ๆ รายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิค่า
ขายเรยีบรอ้ยแลว้ ในไตรมาส 1 ปี 2556 
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3.1.1  สาํหรบัเร่ืองรายได้จากการลงทุนลดลง  บรษิทัฯ มมีาตรการการจดัการโดยจะหาธุรกจิ

ใหมท่ีจ่ะสามารถต่อยอดธุรกจิออกไป ตัง้แต่ปี 2555 บรษิทัฯ ไดล้งทุนรว่มกบัฝ่ายจนีจดัตัง้บรษิทัใหม ่เพือ่ลงทุนในธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย์ ที่เมอืง Shaoxing มณฑล Zhejiang ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยบรษิทัน้ี มทีุนจดทะเบยีน 
RMB 100 ลา้น ในชว่งปี 2556 โครงการน้ีอยูใ่นขัน้ตอนระหวา่งการก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

 
3.1.2 ความเส่ียงทางธุรกิจเร่ืองผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

อาจเกิดในอนาคตอีกหน่ึงสาเหตุ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีไทยไปสู่มาตรฐานการบญัชีสากล 
เกี่ยวกบัการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่ 4 (IFRIC4) เรื่องการประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรอืไม่  และการตีความฯ ฉบบัที่ 12  (IFRIC 12) เรื่องขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร ผลสรุปการตคีวามธุรกิจ
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าเป็นสญัญาเช่าทรพัย์สนิ หรอืเป็นสญัญาสมัปทานบรกิาร จะมผีลทําให้ผลประกอบการของ
บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จาํกดั ทีบ่รษิทัฯ ลงทุน อาจไดร้บัผลกระทบเนื่องจากบรษิทัดงักลา่ว จะตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบ
การบนัทกึบญัช ีแมจ้ะมรีายรบัจากการผลติและขาย แต่ตามมาตรฐานบญัชใีหม่ ซึ่งเริม่บงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2557 จะต้อง
ทยอยบนัทกึเป็นรายไดต้ามอายุสมัปทาน ทําใหก้ําไรสุทธใินปีตน้ๆ อาจลดน้อยลง ทัง้น้ี เป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ อาจไดร้บั
เงนิปันผลน้อยลงไปดว้ยในชว่งเวลาดงักล่าว 

 

  3.2  ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน  ทีม่นียัสาํคญั  คอื 
 
 3.2.1 ความเส่ียงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธรุกิจท่ีไปลงทุน     
                    ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ คือการลงทุน ดงันัน้ถ้าหากองค์กรที่บรษิัทฯ ไปลงทุนเกิดมีการบรหิารงาน
ผดิพลาดก็อาจเสยีหายต่อทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ได้ บรษิทัฯ ประเมนิว่าทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัปาน
กลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิัทฯ มกีารกระจายการลงทุนในหลายธุรกิจ บรษิัทฯ มมีาตรการรองรบัโดยกําหนดให้มกีาร
ประเมนิความเสีย่งขององคก์รที่ไปลงทุน ใหม้รีะบบการควบคุมภายในของตนเอง มนีโยบายใหค้วามรูใ้นเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มกีารตดิตามผลงาน และการประชุมกบัผูร้่วมทุน และผูบ้รหิารธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอ  และในส่วนของ
บรษิทัฯ ต้องมรีะบบการตรวจสอบตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและระบบงานควบคุมภายในที่กําหนดไวข้องแต่ละ
ธุรกิจที่ไปลงทุน โดยเฉพาะเน้นความสําคญัมาก เรื่องการตรวจควบคุมสนิค้าคงเหลอื ตลอดจนการบรหิารงานเรื่อง
ลกูหน้ีและเจา้หน้ี และระบบอื่นๆ ในลาํดบัรองลงมา 

 
3.2.2 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงคาํสัง่ผลิตจากลกูค้ารายใหญ่น้อยราย 

 บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ บางแห่งเป็นธุรกจิร่วมทุน ซึ่งผู้ร่วมทุนชาวต่างประเทศเป็นผู้ดําเนินการด้าน
การตลาดในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสดัสว่นเกอืบทัง้หมดของสนิคา้ทีผ่ลติได ้ผลกระทบจากการพึง่พงิคําสัง่ผลติจากลูกคา้
รายใหญ่น้อยรายน้ี อยู่ในระดบัสงู ถ้าหากลูกคา้เปลีย่นแปลงหรอืลดจํานวนสัง่ซื้อ หรอืยา้ยฐานการผลติไปประเทศอื่น 
แต่โอกาสเกิดมีน้อยเน่ืองจากผู้ร่วมทุนมีเงนิลงทุนสดัส่วนประมาณกึ่งหน่ึง ซึ่งย่อมต้องประสานประโยชน์เพื่อให้มี
ผลตอบแทนจากการลงทุน บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยรกัษาความสมัพนัธ์ให้ดกีบัผู้ร่วมทุน และผลติสนิค้าให้ได้
คุณภาพตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
3.2.3  ความเส่ียงจากการมีทรพัยสิ์นท่ีไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน 

 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ เปลีย่นประเภทการดําเนินธุรกจิทีศ่รรีาชาเป็นการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ โดยอายุสญัญาให้
เช่าครบกําหนดสิน้ปี 2556  บดัน้ี ผูเ้ช่าไดเ้ลกิสญัญาเช่าทรพัยส์นิแลว้ บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งดา้นการดําเนินงานโดยมี
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ทรพัย์สนิที่อาจไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน  ทัง้น้ี ทรพัย์สนิเหล่านัน้ส่วนใหญ่เป็นประเภท อาคาร ระบบคลนีรูม และ
อุปกรณ์ที่ใชเ้ฉพาะกบัธุรกจิผลติชิน้สว่นอเีลคทรอนิกสค์อมพวิเตอร ์ไม่ใช่ทรพัยส์นิทัว่ไป ถา้หากจะต้องบํารุงรกัษาให้
ทรพัยส์นิใชง้านไดป้กต ิบรษิทัฯ จะมภีาระค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งมากพอสมควร ดงันัน้ ถา้หากบรษิทัฯ หาผูเ้ช่ารายใหม่
ไม่ได ้บรษิทัฯ จะไม่มรีายไดผ้ลตอบแทนจากทรพัยส์นิดงักล่าว จะมผีลกระทบทําใหร้ายได้ลดลง และอาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ขึน้ บรษิทัฯ จงึหาลู่ทางหาผูเ้ช่ารายใหม ่หรอื อาจตอ้งหาผลประโยชน์อยา่งอื่นจากทรพัยส์นิในสว่นทีย่งัใชไ้ดต่้อไป  
ผลกระทบน้ี อาจจะมผีลต่อเน่ืองถงึเรือ่งการจา่ยผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้น้อยลง   

  
 3.3  ความเส่ียงด้านการเงิน ทีม่นียัสาํคญั คอื 

 3.3.1  ความเส่ียงเรื่อง การขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัในกลุ่ม  
 

  บรษิทัฯ ประเมนิว่าโอกาสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู เน่ืองจากในรอบปีที่ผ่านมาอตัรา
แลกเปลี่ยนของเงนิบาทเทยีบกบัดอลล่าร์สหรฐั มคีวามผนัผวนมาก จงึมผีลกระทบกบัจํานวนเงนิตราต่างประเทศที่
บรษิทัในกลุ่มไดร้บัจากการชาํระคา่สนิคา้ทีส่ง่ออกและขายเปลีย่นเป็นเงนิสกุลบาท ในชว่ง 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 ที่
เงนิบาทแข็งค่า ทําให้ปริมาณเงนิบาทที่ได้รบัลดน้อยลงทัง้น้ีปริมาณการส่งออกของบริษัทในกลุ่มมีสดัส่วนมาก
พอสมควร ความเสีย่งดา้นน้ีจงึเป็นปัจจยัทีค่่อนขา้งสาํคญั  บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบใน
การตดิตามสถานการณ์ และจดัการเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นโดยตอ้งรายงานและปรกึษาหารอืกบักรรมการผูจ้ดัการของแต่
ละบรษิัทในกลุ่มนัน้ๆ เพื่อตดัสนิใจให้ทนัต่อเหตุการณ์ รวมทัง้ให้แต่ละบรษิัทดงักล่าวรายงานผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยน ปรมิาณลูกหน้ี เจ้าหน้ี ที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศให้บรษิัทใหญ่ทราบด้วย โดยปกติบรษิัทฯ ในกลุ่มมี
นโยบายบรหิารปัจจยัความเสี่ยงด้านน้ีโดยใช้วิธี Natural Hedge และพิจารณาซื้อ Forward Contract กับธนาคาร
ตามแต่ละสถานการณ์ใหเ้หมาะสม    แต่ไม่ใหด้ําเนินการเพื่อการเกง็กําไรดา้นอตัราแลกเปลี่ยน แต่ให้ทําเพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงเท่านัน้ นอกจากน้ี จะมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงนิมาให้ความรู้กับผู้บรหิารและ
เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งของบรษิทัในกลุ่มเป็นครัง้คราว เพื่อเสรมิทกัษะ และเน้นความสาํคญัใหม้คีวามระมดัระวงัในการ
บรหิารเรือ่งดงักล่าวดว้ย 

 

3.3.2  ความเส่ียงเรื่อง การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ซึง่มกีารลงทุนในธุรกจิหลายดา้น เมือ่เวลาผ่านไป สถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม อุปสงค ์อุปทาน ราคาวตัถุดบิ ราคาพลงังานฯ มกีารปรบัเปลีย่น ย่อมอาจจะมผีลกระทบต่อ
ธุรกจิบางประเภททีบ่รษิทัฯ ลงทุนอยู ่ถา้หากผลการดาํเนินงานของบรษิทัทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนเกดิไดร้บัผลกระทบในทาง
ลบ กอ็าจทําใหส้ดัส่วนของมลูค่าในส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้ๆ ลดลง  ถา้ลดตํ่ากว่าจํานวนเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 
บรษิทัฯ กจ็าํเป็นตอ้งบนัทกึผลจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนนัน้ ทัง้น้ีบรษิทัฯ ประเมนิวา่โอกาสเกดิและผลกระทบอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยบรษิัทฯ มมีาตรการให้มรีะบบการประเมนิธุรกจิที่ไปลงทุนทุกไตรมาส อน่ึง บรษิทัฯ ไดป้ระเมนิ
ความเสีย่งเรื่องน้ี และบนัทกึจํานวนเงนิด้อยค่าของเงนิลงทุนไวแ้ล้วตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ประจาํปี 2556 หมายเลข 13 หมายเลข 14.1 หมายเลข 15 และหมายเลข 16   
    

3.4  ปัจจยัท่ีมาจากเหตุการณ์ภายนอก   ซึ่งไม่อยู่ในวิสยัที่บริษัทฯ จะควบคุมได ้ 
ประเภทความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทัฯ มดีงัน้ี 
  

 3.4.1  การเพ่ิมขึน้ของราคาน้ํามนัและพลงังานในตลาดโลก 
                      ปัจจยัความเสีย่งเรื่องน้ี มาจากเหตุการณ์ภายนอกบรษิทัซึ่งไม่สามารถควบคุมได ้ถ้าเกดิขึน้จะมผีล
ทาํใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่ขึน้ ค่าขนสง่เพิม่ขึน้ ตน้ทุนทีเ่กี่ยวขอ้งหลายอย่างเพิม่ขึน้ เช่น ค่าเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ใน
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ขณะทีต่น้ทุนขายเพิม่ขึน้ แต่ราคาขายของสนิคา้ในตลาดไมส่ามารถขึน้ราคาตามสดัสว่นของตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ได ้มผีลทาํ
ใหก้ําไรขัน้ตน้ลดลง บรษิทัฯ ประเมนิวา่โอกาสเกดิมมีาก ผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลางบรษิทัฯ จงึมมีาตรการรองรบั
โดยจดัใหม้หีน่วยงานจดัซื้อวตัถุดบิ ที่มปีระสบการณ์ เพื่อวางแผนการจดัซื้อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณ และระยะเวลาที่
เหมาะสม  นอกจากน้ี บรษิัทฯ มมีาตรการให้ประหยดัการใช้พลงังาน หรอืเปลี่ยนวธิีการจดัการเพื่อลดต้นทุนด้าน
พลงังาน เชน่ การเดนิเครือ่งจกัรในชว่งทีค่่าไฟฟ้ามอีตัราราคาตํ่า (off-peak) 
 
 

 

3.4.2  ความเส่ียงเรื่องอตัราดอกเบีย้สงูขึน้ 
   บรษิทัในกลุ่มบางบรษิทั มแีหล่งที่มาของเงนิทุนหมุนเวยีนสว่นหน่ึงเป็นเงนิกู ้ดงันัน้ถา้อตัราดอกเบี้ย

ในตลาดเงนิสงูขึน้ จะทําใหบ้รษิทันัน้ๆ มภีาระต้นทุนทางการเงนิที่สงูขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งเป็นปัจจยัที่อยู่นอกเหนือจาก
การควบคุมของบรษิทัฯ ในรอบปี 2556 อตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา แต่มองในภาพรวมของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย จาํนวนเงนิกูม้ไีม่สงู บรษิทัจงึประเมนิวา่ผลกระทบมเีลก็น้อย อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบายดแูลในการป้องกนั
ความเสีย่งดา้นน้ี โดยรกัษาสดัส่วนของโครงสรา้งระหว่างหน้ีเงนิกู้และเงนิทุนให้เหมาะสม   เพื่อใหร้ะดบัผลตอบแทน
จากการลงทุนสงูกวา่ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ 

 

 3.4.3  ความเส่ียงเรื่องการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 

           ในปี 2556 ช่วงครึง่ปีแรก เศรษฐกจิโลกยงัคงไดร้บัผลกระทบต่อเน่ืองจากปัญหาเศรษฐกจิของยโุรป 
และอเมรกิา ซึง่มผีลกระทบมายงัเศรษฐกจิของประเทศไทยดว้ย ความเสีย่งน้ี ทาํใหค้าํสัง่ซือ้จากลกูคา้ของบรษิทัในกลุม่
แถบยโุรปและอเมรกิายงัคงน้อยเหมอืนปี 2555 สว่นครึง่ปีหลงั เศรษฐกจิของต่างประเทศดขีึน้ ทาํใหค้าํสัง่ซือ้จากลกูคา้
เริม่เพิม่ขึน้ แต่รวมแลว้ทัง้ปี 2556 ปรมิาณคาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ต่างประเทศ มปีรมิาณน้อยกวา่ภาวะเศรษฐกจิปกตก่ิอน
เกดิวกิฤตกิารณ์ กลุ่มธุรกจิของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัผลกระทบมากคอื ธุรกจิสิง่ทอ รองลงมาไดร้บัผลกระทบปานกลาง คอื 
ธุรกจิโลหะ หรอื ผลติภณัฑก์ระตกิน้ําสญุญากาศ และธุรกจิเทปกาว ความเสีย่งน้ี กระทบต่อผลการดาํเนินงานของ
บรษิทัทีไ่ปลงทุน อาจทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัเงนิปันผลน้อยลงในระหวา่งชว่งน้ี  บรษิทัฯ มมีาตรการจดัการปัจจยัความ
เสีย่งน้ีโดย รกัษาสว่นแบง่การตลาดไว ้พฒันาคุณภาพสนิคา้ใหแ้ขง่ขนักบัคูแ่ขง่ใหไ้ด ้อน่ึง การลงทุนทีม่อียูข่องบรษิทัฯ 
เป็นการหวงัผลระยะยาว บรษิทัฯ มมีาตรการการจดัการความเสีย่งน้ีโดยระมดัระวงัการลงทุน รวมทัง้ตดิตามเศรษฐกจิ
ของประเทศทีไ่ปลงทุนและทาํการคา้ อกีทัง้ศกึษาปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ะลงทุน เพือ่หาผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
ต่อไป 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
4.1 รายละเอยีดของสนิทรพัยข์องบรษิทั และ บรษิทัยอ่ยในปี 2556 

 
 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
                                             (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ทีด่นิและ
สว่น

ปรบัปรุง
ทีด่นิ 
รอการ
พฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

และอาคาร
สาํนกังาน 
ใหเ้ชา่ 

 
 
 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้ง 

 
 
 
 

รวม 

ทีด่นิและ
สว่นปรบัปรุง

ทีด่นิ 
รอการ
พฒันา 

อาคาร
โรงงาน 

และอาคาร
สาํนกังาน 
ใหเ้ชา่ 

 
 
 

งานระหวา่ง
ก่อสรา้ง 

 
 
 
 

รวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556         
ราคาทุน 791,630 2,727,759 52,632 3,572,021 586,689 1,928,942 - 2,515,631 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม (31,541) (2,151,351) - (2,182,892) (20,915) (1,773,234) - (1,794,149) 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (4,413) (156,535) - (160,948) (4,413) (140,435) - (144,848) 
มลูคา่ตามบญัช ี- สุทธ ิ 755,676 419,873 52,632 1,228,181 561,361 15,273 - 576,634 

 
 
 
 
                                                                                                                                                 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2555 1,093,127 696,456 
ซือ้สนิทรพัย ์ 223,911 831 
จาํหน่ายสนิทรพัย ์– มลูคา่สทุธติามบญัช ี (5,483) (5,483) 
รบัโอนจากบญัชทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ –  
       มลูคา่สุทธติามบญัช ี 30,175 -  
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี (82,753) (63,336) 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (เพิม่ขึน้) ลดลงในระหวา่งปี (51,834) (51,834) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิ 21,038 -  
มลูคา่ตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2556 1,228,181 576,634 
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ท่ีดิน  อาคาร  และอปุกรณ์ 

                                (หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 
 
 
   

 
 
 
 

ทีด่นิ 

 
 
 

สว่นปรบัปรุง 
ทีด่นิ 

สว่นปรบัปรุง
สนิทรพัยเ์ชา่
อาคาร และ

ระบบ
สาธารณูปโภค 

 
 

เครือ่งจกัร 
และ 

อุปกรณ์ 

 
 

โรงงานผลติ 
กระแส 
ไฟฟ้า 

 
 
 
 
อ่ืนๆ 

 
 
 
 

รวม 

ราคาทุน        

ณ  31 ธนัวาคม 2555 164,109 13,719 1,905,506 5,431,649 650,331 1,594,797 9,760,111 
ซือ้เพิม่ - 468 83,431 73,780 32,369 238,964 429,012 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (16,666) (96,395) (3,382) (152,750) (269,193) 
โอนระหวา่งบญัช ี - 4,388 46,765 78,502 - (129,655) - 
ลดลงเนื่องจากการควบรวม 
   กจิการของบรษิทัยอ่ย - - - - - (552,235) (552,235) 
โอนไปยงับญัชอีสงัหารมิทรพัย ์
   เพือ่การลงทนุ - - (30,175) - - - (30,175) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ - - 63,205 - 65,301 (17,187) (111,319) 
ณ  31 ธนัวาคม 2556 164,109 18,575 2,052,066 5,487,536 744,619 981,934 9,448,839 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ  31 ธนัวาคม 2555 - 7,026 909,597 4,088,964 273,302 831,011 6,109,900 
คา่เสื่อมราคาสาํหรบัปี - 585 96,758 320,920 46,698 133,418 598,379 
คา่เสื่อมราคาสาํหรบัสว่นทีจ่าํหน่าย

/ ตดัจาํหน่าย 
 

- 
 

- (16,241) (95,500) (1,939) (150,685) 
 

(264,365) 
โอนระหวา่งบญัช ี - - - 3,203 - (3,203) - 
ลดลงเนื่องจากการควบรวม 
   กจิการของบรษิทัยอ่ย - 

 
- - - - (82,065) 

 
(82,065) 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ - - 9,434 - 31,146 886 41,466 
ณ  31 ธนัวาคม 2556 - 7,611 999,548 4,317,587 349,207 729,362 6,403,315 
ค่าเผือ่การด้อยค่า   
ณ  31 ธนัวาคม 2555 - - - 1,496 - 101 1,597 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี - - - 496 - 4,932 5,428 
ลดลงระหวา่งปี - - - (917) - (100) (1,017) 
ณ  31 ธนัวาคม 2556 - - - 1,075 - 4,933 6,008 
มูลค่าสทุธิตามบญัชี   
ณ  31 ธนัวาคม 2555 164,109 6,693 995,909 1,341,189 377,029 763,685 3,648,614 
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ณ  31 ธนัวาคม 2556 164,109 10,964 1,052,518 1,168,874 395,412 247,639 3,039,516 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี         
ปี 2555 (จาํนวน 511 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 586,586 
ปี 2556 (จาํนวน 522 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนการผลติ ส่วนทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 598,379 

 
 

  
                                                                                                                                                    
                                                                                    (หน่วย : พนับาท)                      
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
 

 
 

ทีด่นิ 

อาคาร  
และระบบ

สาธารณูปโภค 

 
เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ 

 
 

อื่นๆ 

 
 

รวม 

1 ราคาทุน      

ณ  31 ธนัวาคม 2555 
18,550 140,135 204,003 325,593 688,281 

ซือ้เพิม่ - 940 - 5,774 6,714 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (651) (8,479)   (9,130) 
ณ  31 ธนัวาคม 2556 18,550 141,075 203,352 322,888 685,865 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ  31 ธนัวาคม 2555 
-  129,488 203,086 282,984 615,558 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี - 2,582 411 14,539 17,532 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นทีจ่าํหน่าย /ตดัจาํหน่าย - - (647) (7,236) (7,883) 
ณ  31 ธนัวาคม 2556 -  132,070 202,850 290,287 625,207 
ค่าเผือ่การด้อยค่า      

ณ  31 ธนัวาคม 2555 
 - - 917 100 1,017 

เพิม่ข้ึนระหว่างปี 
 - - 496 4,932 5,428 

ลดลงระหว่างปี - - (917) (100) (1,017) 
ณ  31 ธนัวาคม 2556  - - 496 4,932 5,428 
มลูค่าสทุธิตามบญัชี      
ณ  31 ธนัวาคม 2555 18,550 10,647 - 42,509 71,706 
ณ  31 ธนัวาคม 2556 18,550 9,005 6 27,669 55,230 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี      
ปี 2555  (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร)   17,625 
ปี 2556  (รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร)   17,532 
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ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัยอ่ยมยีอดคงเหลอืของอุปกรณ์ซึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ โดยมี

มลูคา่สทุธติามบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 133 ลา้นบาท (2555: 125 ลา้นบาท) 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  มอีาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึง ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ มลูคา่ตามบญัชก่ีอนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจีาํนวนเงนิประมาณ 3,965 
ลา้นบาท ( 2555 : 3,640 ลา้นบาท )   และเฉพาะของบรษิทัฯจาํนวน  562 ลา้นบาท  (2555 :  563 ลา้นบาท) 
 
 
สินทรพัยข์องบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2556  

(1) ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 
 

บรษิทั  บรษิทัยอ่ย 

มลูค่าตาม
บญัช ี

(ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ 
 

 

ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
การถอืครอง 

 มลูค่าตาม
บญัช ี

   (ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
การถอืครอง 

579.91 ถ.สุขมุวทิ 

ต.บางจาก 

อ.พระโขนง 
กรุงเทพฯ 

4 ไร่ 
1 งาน 

96 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
สาํนกังาน
ใหญ่ 

 350.83 เขตนิคม
อุตสาหกรรม
บางชนั 
ถ.เสรไีทย 
อ.มนีบุร ี
กรุงเทพฯ 

41 ไร ่
1 งาน 

29 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้ 
อาคาร
สาํนกังาน
โรงงานผลติ
และคลงัสนิคา้ 

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

176 ไร่ 
3 งาน 
14 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

สาํหรบัขยาย
กจิการในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเชา่ 

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

108 ไร ่
2 งาน 

26 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้อาคาร
สาํนกังาน
โรงงานผลติ
และคลงัสนิคา้ 

 ต.บา้นเหมอืง 
อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร ี

5 ไร่ 
95 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

เป็นทีต่ ัง้
โรงงานและ
สาํนกังาน 

ใหเ้ชา่ 

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

218 ไร ่
33 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
อาคารโรงงาน 
และหอพกั 

 ต.บางพระ 
อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบุร ี

31 ไร ่
1 งาน 

25 ตรว. 

 เป็นทีต่ ัง้
อาคารหอพกั
และพืน้ทีว่า่ง
ใหเ้ชา่ 

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

7,265 
ไร่ 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เพือ่
การเกษตร 

 ต.สุรศกัดิ ์
อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบุร ี

1 งาน 

12 ตรว. 
 เป็นพืน้ที ่

ว่างเปลา่ 

  ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพล ี
จ.สมทุรปราการ 

21 ไร ่

1 งาน 

73 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

สาํหรบัขยาย
กจิการและ 
ใหเ้ชา่ 

 ต.หนองพรุิณ 

อ.บา้นบงึ 
จ.ชลบุร ี

1,299 ไร ่
0.5 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
รว่มกบั
บรษิทัใน
เครอื 

สาํหรบัขยาย
กจิการและให้
บรษิทัในเครอื
เชา่ 

  ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมราช 

3 ไร่ 
3 งาน 
27.7 
ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นทีต่ ัง้
ศนูยก์ารคา้
และใหเ้ชา่ 

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

51 ไร ่
14.4 ตรว.

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

สาํหรบัขยาย
กจิการ 
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 อ.บางบวัทอง 

จ.นนทบุร ี
17 ไร ่
2 งาน  
2 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

       

 อ.เมอืง 
จ.สมทุรสาคร 

85 ไร ่
1 งาน 

59 ตรว. 

ถอืกรรมสทิธิ ์
เตม็  
ไมม่ภีาระ
ผกูพนั 

       

 
(2)  อาคาร สว่นปรบัปรุงและระบบสาธารณูปโภค 
 

บรษิทั  บรษิทัยอ่ย 
มลูค่าตาม
บญัช ี

(ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ 
 
 

ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
การถอืครอง 

 มลูคา่ตาม
บญัช ี

(ลา้นบาท) 

สถานทีต่ัง้ ขนาด การถอื
กรรมสทิธิ ์

วตัถุประสงค์
การถอืครอง 

24.28 ถ.สุขมุวทิ 
ต.บางจาก 
อ.พระโขนง 
กรุงเทพฯ 

อาคาร 
1 หลงั 
9 ชัน้ 

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

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน      
 
 
                 
เป็นอาคาร
บรกิาร 

 1,448.11 เขตนิคม
อุตสาหกรรม
บางชนั 
ถ.เสรไีทย 
อ.มนีบุร ี
กรุงเทพฯ 

เป็น
อาคาร 
20 หลงั 

31,926.30 

ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
โรงงานผลติ
และคลงัสนิคา้ 

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

เป็น
อาคาร 
9 หลงั 
20,564 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

สาํหรบัขยาย
กจิการในเครอื
และใหบ้รษิทั
ในเครอืเชา่  
เรอืนรบัรอง 
โรงยมิ  
โรงอาหาร 

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

เป็น
อาคาร  
30 หลงั 
66,969 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
อาคารโรงงาน 
และหอพกั 

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

45,348 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นโรงงาน
และ
สาํนกังาน 
ใหเ้ชา่ 

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

เป็น
อาคาร 
14 หลงั 
109,537 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน
อาคารโรงงาน 
และหอพกั 

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

280 
หอ้ง 

5,390 
ตรม. 

 อาคาร
หอพกั 
ใหเ้ชา่ 

  อ.เขาสมงิ  
จ.ตราด 

4,650 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน 
และโรงงาน 

 
 
 
 

ต.บา้นเหมอืง 
อ.เมอืงชลบุร ี

จ.ชลบุร ี
 

อาคาร 
3 หลงั 
3,020 
ตรม. 

 อาคาร
สาํนกังาน
และบา้นพกั 
ใหเ้ชา่ 

  ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมราช 

738.20 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็  
 

ใหเ้ชา่ 
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       ฮอ่งกง 

 
631.22 
ตรม. 

ถอื
กรรมสทิธิ ์
เตม็ 
 

เป็นอาคาร
สาํนกังาน 
บา้นพกั และ 
ใหเ้ชา่ 

สาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

6,848.16 
ตรม. 

 
 



 

 

  34 
  
  

 

 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

นโยบายการลงทุนของบรษิทัฯ แบ่งเป็น การลงทุนในประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่การลงทุนใน
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกจิที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทั ที่ส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติ
นอกจากน้ี ยงัมกีารลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลงังาน โดยผลติกระแสไฟฟ้าอิสระ (IPP)  ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทยดว้ย ในสว่นของการลงทุนในต่างประเทศ สว่นใหญ่เน้นการลงทุนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ใน
ธุรกจิพลงังานผลติกระแสไฟฟ้า และขยายไปยงัธุรกจิสิง่ทอบางส่วน นอกจากน้ีขยายธุรกจิไปยงักลุ่มอุตสาหกรรม
การผลติที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อเน่ือง เช่น โรงงานผลติพรมรถยนต์ หรอืกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น โรงงานเคม ีและ
ธุรกิจใหม่ คือ อสงัหารมิทรพัย์ เรื่องของสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมไม่ได้กําหนดเป็นตวัเลข
มาตรฐานของเงนิลงทุนต่อสนิทรพัยร์วม  แต่บรษิทัฯ คาํนึงถงึกําลงัความสามารถ และดเูรื่องสภาพคลอ่งเป็นหลกั ใน
อนาคตถ้ามกีารขยายการลงทุน บรษิัทฯ มนีโยบายการลงทุนในโครงการที่เป็นเงนิลงทุนระยะยาว โดยคํานึงถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และดูถงึผลประโยชน์ทางธุรกจิที่จะไดร้บัจากการลงทุนนัน้ๆ   หลกัการพจิารณาโครงการ
ลงทุน บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัลาํดบัแรกต่อตวัของโครงการเป็นหลกั ตลอดทัง้การมสีว่นรว่มในการพจิารณาโครงการ
ว่าเหมาะสมหรอืไม่  มีผลดีผลเสยีกระทบต่อบรษิัทฯ อย่างไรประกอบกบักําลงัความสามารถของบริษัทฯ โดย
พจิารณาปัจจยัและเงือ่นไขขอ้จาํกดัต่างๆดว้ย 
 ในเรื่องของนโยบายการบรหิารงาน แบ่งเป็นบรษิทัย่อย และบรษิัทร่วม ถ้าหากเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทฯ  
ติดตามผลการดําเนินงาน และประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน (ถ้ามี)  เพื่อให้การบรหิารงานม ี        
ประสทิธภิาพอย่างเหมาะสม  มนีโยบายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ  ทาํหน้าทีค่รอบคลุมถงึการดูแล
การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัยอ่ย  และดเูรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจเกดิขึน้ (ถา้ม)ี  ในสว่นของ
บรษิทัร่วม  บรษิทัฯ มกีารติดตามดูแลผลประกอบการ  และรบัทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ การมสี่วนร่วมในการให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการของบรษิทัร่วม  ในฐานะผู้ลงทุน  เพื่อพจิารณาดําเนินการตามความเหมาะสม ทัง้น้ี 
บรษิัทฯ ยงัม ีนโยบายให้บรษิัทฯ ที่บรษิัทลงทุนในสดัส่วนที่มนีัยสําคญัให้ส่งแบบประเมนิตนเอง เรื่องระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทันัน้ๆ  ใหส้าํนกัตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อประเมนิขอ้มลู และดําเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป  เพือ่คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งเป็นสาํคญั 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย      
        

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายหรอืเป็นคูค่วามหรอืคูก่รณี ทีจ่ะมผีลกระทบต่อทรพัยส์นิ
ของบรษิทั                   
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 
 
 6.1  ข้อมลูทัว่ไป   
             บรษิทั สหยูเน่ียน จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นบรษิทัลงทุนและการค้า ให้คําแนะนํา และบรกิาร
ด้านการจดัการและบรหิารการเงนิ และจําหน่ายสนิค้าของบรษิทัในกลุ่มบางส่วน โดยมทีี่ตัง้สํานักงานใหญ่  เลขที ่
1828 ถนนสุขุมวทิ  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร เลขทะเบยีนบรษิทัมหาชน 0107537000971 
(เลขทะเบยีนเดมิ 344) โทรศพัท ์02-311-5111 โทรสาร 02- 311-6867 หรอืเวบ็ไวต ์www.sahaunion.co.th  
 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจํานวน 300 ลา้นหุ้น มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบยีนทีจ่าํหน่ายและชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัจาํนวน  3,000 ลา้นบาท 
 นิตบุิคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบุิคคลนัน้ 
มชีื่อ สถานที่ตัง้สํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกจิ โทรศพัท์ โทรสาร จํานวน และชนิดของหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของนิตบุิคคลนัน้ ปรากฏตามเอกสารแนบในภาคผนวก หมายเลขเอกสารแนบ  5.1.2   
 บุคคลอา้งองิอื่นๆ มดีงัน้ี 
 1. นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์คอื บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   สถานทีต่ ัง้อยูเ่ลขที ่
62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259 
 2.   ผูส้อบบญัช ีคอื นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ ์ซึ่งสงักดับรษิทั สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั มทีีอ่ยู่
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครชัดาชัน้ 33 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หมายเลขโทรศพัท ์
0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789     
  

 6.2  ข้อมลูสาํคญัอ่ืน 
  ขอ้มูลรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิัทฯ ได้เปิดเผยอย่างละเอียดไว้ในงบการเงนิ

ประจาํปี 2556 แลว้ ซึง่เป็นสว่นประกอบสว่นหน่ึงในหนังสอืรายงานประจาํปี 2556 ถา้หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการเป็นแบบ

รปูเล่ม สามารถตดิต่อไดท้ี ่นางชนิดา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา หมายเลขโทรศพัท ์ 02-3115111 

 ผูถ้อืหุ้นสามารถใชบ้รกิารรบัเงนิปันผล โดยเขา้บญัชธีนาคารผ่านโครงการ e-dividend ของระบบศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้ 

            ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสื่อ

อเิลคทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้  

 ขอ้มลูอื่นเกี่ยวกบัเรื่องประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงจากมาตรฐานการบญัชไีทยไปใชม้าตรฐานการบญัชี

สากล ในอนาคตถ้าหากมาตรฐานการบญัชหีวัขอ้การตีความของธุรกิจสมัปทานหรอืบรกิาร มผีลบงัคบัใช้ อาจมี

ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุน ชื่อ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นธุรกิจผลิต

กระแสไฟฟ้าทีไ่ดร้บัสมัปทาน อาจตอ้งปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการรบัรูร้ายไดต้ามมาตรฐานการบญัชใีหม ่ ทาํใหต้วัเลข

กาํไรทางบญัชใีนปีแรกๆ อาจลดลงกวา่ระบบบญัชปัีจจุบนั ซึง่อาจสง่ผลทาํใหร้ายไดเ้งนิปันผลของบรษิทัฯ ทีจ่ะไดร้บั

ในสว่นน้ีลดลงตามไปดว้ย 

 นอกจากน้ี ตามที่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ชื่อ บรษิทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จํากดั (มหาชน) (UT) ได้

ลงทุนในบรษิทั เทนคาเตย้เูน่ียนโปรเทคทฟี แฟบบรคิเอเชยี จาํกดั (TCUA) ซงึประกอบกจิการฟอกยอ้มผลติภณัฑ์

สิง่ทอ ดว้ยเงนิลงทุน 190 ลา้นบาท หรอืสดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 49.35 ของทุนจดทะเบยีนของ TCUA  ในระหวา่งปี 
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2556 ผูถ้อืหุน้ของ TCUA มมีตใิหห้ยดุดาํเนินกจิการ เน่ืองจาก TCUA มผีลขาดทุนต่อเน่ืองมาก ขณะน้ีอยูใ่นขัน้ตอน

ระหวา่งการชาํระบญัช ีรายการน้ีมลีกระทบต่อ UT เลก็น้อย  

 ขอ้มลูอื่นๆ ทีม่นียัสาํคญั ทีจ่ะเกดิขึน้ในภายหลงั  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยต่อไป  
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     ส่วนที ่ 2 
   การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น           
     

7.1  จาํนวนหุ้นจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
(1)   บรษิัทมทุีนจดทะเบยีน  3,000 ล้านบาท  เรยีกชําระแล้ว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10.- บาท 
(2)   บรษิทัไมม่หีุน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงือ่นไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

 
          7.2   ผูถื้อหุ้น 
         (1)    รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
         (ก)    รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก    ณ วนัที ่ 5  เมษายน  2556 
 

ลาํดั
บ 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ ธุรกจิหลกั จาํนวนหุน้ทีถ่อื สดัสว่น % 

1 กลุ่มบรษิทั     
 1.1  บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 29,850,000 9.95 
 1.2  บรษิทั ยเูนี่ยนบรหิารธุรกจิ  จาํกดั      กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 22,574,000 7.53 
 1.3  บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 19,797,800 6.60 
 1.4  บรษิทั  โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 17,988,300 5.99 
 1.5  บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 13,551,340 4.52 
 1.6  บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จาํกดั บมจ.สหยเูนี่ยน ลงทุน 6,239,994 2.08 
 1.7  บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 6,082,000 2.03 
 1.8  บรษิทั ดารกานนท ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 3,000,000 1.00 
 1.9  บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จาํกดั บมจ.สหยเูนี่ยน ลงทุน 2,782,700 0.93 
 1.10 บรษิทั ยเูน่ียน เวล็ท ์แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั กลุ่มดารกานนท ์ ลงทุน 2,420,000 0.81 
2 ธนาคาร กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)   12,325,000 4.11 
3 นางจารณุ ี ชนิวงศว์รกุล   12,000,000 4.00 
4 SOLID GAINS DEVELOPMENT LIMITED   10,745,000 3.58 
5 นายเฉลมิชยั  มหากจิศริ ิ                                   8,054,500 2.68 
6 นายกาํธร  พนูศกัดิอุ์ดมสนิ   7,985,644 2.66 
7 นายวชิติ  ชนิวงศว์รกุล                                      7,412,200 2.47 
8 บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)             7,121,200 2.37 
9 นายชุตนิธร  ดารกานนท ์                                  3,427,700 1.14 
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL 

EMER MKTS VALUE  FUND 
  2,976,400 0.99 

                                                     รวม   196,333,778 65.44 
 

 (ข)  บรษิทัฯ ไมม่กีลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ 
หรอืการดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 
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 (2)  บรษิทัฯ ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิโดยการถอืหุ้นในบรษิทัอื่นในลกัษณะ holding company แต่เป็น
ลกัษณะกลุม่บรษิทัฯ ทีม่บีรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
 
 (3)  ไมม่ขีอ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้ใหญ่  (shareholders’ agreement) 
 
 7.3  บรษิทัฯ ไมม่กีารออกหลกัทรพัยอ์ื่น 
 
 7.4  นโยบายการจา่ยเงนิปันผลและหลกัเกณฑ ์
      

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลขึน้อยูก่บัผลการดาํเนินงานของกจิการ ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ 1 ใน 3 
ของกําไรสุทธิประจําปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
ดําเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนในอตัราทีเ่หมาะสมจากการลงทุน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของ
กจิการดว้ย 
           สว่นนโยบายทีบ่รษิทัยอ่ยจะจ่ายเงนิปันผลใหก้บับรษิทัฯ นัน้ ขึน้อยูก่บันโยบายการจา่ยเงนิปันผล และ
ผลการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยแต่ละแหง่นัน้ๆ 
 
การจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 
 
            ปี พ.ศ.  2556  พ.ศ.2555 พ.ศ.2554 พ.ศ.2553 พ.ศ.2552 
อตัรากาํไรสทุธต่ิอหุน้     4.83      3.39      2.53     4.36      2.58 
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้     2.00      1.50      1.50     1.75      1.50 
อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อกําไรสทุธ ิ%    41.39 %     44.20 %     59.18 %   40.14 %    58.08 % 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ  

    8.1   คณะกรรมการบริษทั 
 
 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ  ประกอบดว้ย คณะกรรมการ ทัง้หมด  4  ชุด คอืคณะกรรมการบรษิทั  
ซึ่งมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน หรอืเป็นจํานวน 1 ใน 3  จากกรรมการบรษิัท 15 คน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละชุด มดีงัน้ี 
 
(1) คณะกรรมการบริษทั  มจีาํนวนทัง้หมด 15  คน ดงัต่อไปน้ี 

                             รายช่ือ                                                    ตาํแหน่ง 
1.   นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ 
2.   นายชุตนิธร ดารกานนท ์ รองประธานกรรมการ 
3.     นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย กรรมการอสิระ 
4.   นางอารยา อรณุานนทช์ยั กรรมการอสิระ 
5.   นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง                  กรรมการอสิระ 
6.    นายยรรยง ตัง้จติตกุ์ล             กรรมการอสิระ 
7.    นางบุศราคาํ นีลวชัระ                  กรรมการอสิระ 
8.   นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ    
9.   นายวชิยั  ชยัฐานียชาต ิ กรรมการ 
10.  นายฐติวิฒัน์ สบืแสง  กรรมการ 
11.   นางพนิิจพร   ดารกานนท ์  เกษมทรพัย ์ กรรมการ  
12.   นายบวรรตัน์  ดารกานนท ์                กรรมการ 
13.  นางจนัทรตร ี      ดารกานนท ์ กรรมการ 
14.   นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์              กรรมการ 
15.   นายนนัทยิะ   ดารกานนท ์               กรรมการ 

   
คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจและหน้าทีต่ามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกจิ ดังนี ้

1.  กาํหนดทศิทาง เป้าหมาย และนโยบายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
2.  กาํกบัดแูลการบรหิารกจิการ ใหม้กีารจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และใหม้กีาํไร 

สามารถจา่ยเงนิปันผลตอบแทนการลงทุนใหผู้ถ้อืหุน้อยา่งเหมาะสม 
3.  กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบบญัชทีีถ่กูตอ้ง ตามมาตรฐานการบญัช ีและมรีายงานทางการเงนิที่

เปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้น 
4.  ดแูลรกัษาชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์อนัดงีามของบรษิทัฯ 
5.  พจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน กรรมการผู้อํานวยการของบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัใน

กลุ่มทีม่บีรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้สว่นใหญ่ 
6.  กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผูอ้าํนวยการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการของ

บรษิทัในกลุม่  
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7.  พจิารณาแผนงาน งบประมาณประจาํปีทีก่รรมการผูอ้าํนวยการบรษิทัฯ เสนอ 
8.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ํานวยการบรษิทัฯ และพจิารณาเงนิค่าตอบแทนการ

ทาํงานแต่ละปีของกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัในกลุม่ 
ทัง้น้ี  ในการปฏบิตังิานตามอํานาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง 

หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นไปปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้  
ให้คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผู้อํานวยการโดยให้มอีํานาจหน้าที่ตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควร             
คณะกรรมการของบรษิทัใหม้จีาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดตอ้งเป็นบุคคลผูม้สีญัชาตไิทย 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัใหก้ระทาํโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร  ตาม
ขอ้ 8.2  เรือ่งการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร 
  
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีจาํนวน 5 คน หรือมีจาํนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ประกอบด้วย 
 1.  นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย 
 2.   นางอารยา  อรณุานนทช์ยั 

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

  
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
         บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์คดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูท้ี่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เขา้ใจ
ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิในกลุ่มของบรษิทัฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บรหิารงานประจําของบรษิทัฯ และเป็นผูม้วีสิยัทศัน์
และมเีวลาเพยีงพอในการปฏิบตัหิน้าที่รวมทัง้มคีุณสมบตัติามประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนดที่เกี่ยวขอ้งของ
ทางการ  กรรมการสรรหา ขอเชิญบุคคลเหล่านัน้เข้าเป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ เห็นว่า
กรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระที่เป็นประโยชน์อย่าง
เหมาะสม กบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่ 
 
การประชมุคณะกรรมการ 
 ปกต ิบรษิทัฯ จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องที่คณะ
ผู้บริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเรื่องเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพื่อติดตามผลการ
ดาํเนินงานใหท้ราบวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรอืแผนทีว่างไวห้รอืไม ่มเีรือ่งตอ้งพจิารณาแกไ้ขอยา่งไร และ
มอบหมายใหม้ผีูต้ดิตามดาํเนินการต่อไป  ในรอบปี 2556  มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 12 ครัง้  
กรรมการที่ไม่ตดิภารกจิในต่างประเทศหรอืมเีหตุสุดวสิยัจะเขา้ประชุมทุกครัง้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารลงทุน
ในต่างประเทศมาก  ดงันัน้กรรมการบางคนจงึมคีวามจําเป็นต้องกํากบัดูแล ตดิตามผลการดําเนินงานของ
ธุรกจิที่บรษิทัฯ ลงทุนในต่างประเทศ  จงึไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจําเดอืนได ้ในปี 2556 
กรรมการบางคนซึ่งอยู่ที่สํานักงานของบรษิัทในกลุ่มที่นครเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง หรอืสหรฐัอเมรกิา จะเข้าร่วม
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ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยผ่านระบบ Video conference ในวนัประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ด้วย  
อย่างไรกต็าม เลขานุการบรษิทัฯ ไดส้่งบนัทกึรายงานการประชุมใหก้บักรรมการทุกคน ทัง้ที่เขา้ประชุมหรอื
ไมไ่ดเ้ขา้ประชุมเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รบัทราบและรบัขอ้เสนอแนะ (ถา้หากม)ี 
 
       ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละคน ประจาํปี 2556 มีดงัน้ี 
  รายช่ือ                                          จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ 

1.  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา  12/12 

2.  นายชุตนิธร  ดารกานนท ์                  11/12 (รวมผา่น  VDO ConF. 6 ครัง้) 

3.  นางอจัฉรา   จนัทรฉ์าย 9/11 

4.  นางอารยา   อรณุานนทช์ยั  8/12  

5.  นางสาวภคนีิ   พฤฒธิาํรง 11/12  

6.  นายยรรยง   ตัง้จติตกุ์ล 11/12 

7.  นางบุศราคาํ นีลวชัระ 10/11 

8.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล 12/12 

9.  นายวชิยั   ชยัฐานียชาต ิ 11/11 

10.  นายฐติวิฒัน์   สบืแสง 12/12 

11.  นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย ์ 11/12 (รวมผา่น  VDO ConF. 7 ครัง้) 

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

13.  นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ 9/11 (รวมผา่น  VDO ConF. 3 ครัง้) 

14.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์             12/12 

15.  นายนนัทยิะ               ดารกานนท ์                   12/12 
    

หมายเหต ุ   กรรมการลาํดบัที ่ 3, 7, 9 และ 13  เริม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมือ่ วนัที ่24 มกราคม 2556   
       จาํนวนเดอืนทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในปี 2556  เทา่กบั 11 เดอืน 
 
(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจีํานวน 3 คน และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  และไดผ้า่นการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ 
เมื่อวนัที่  18 ตุลาคม 2555 โดยมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคน
เป็นกรรมการอสิระ  

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงัน้ี 
1.  นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย             ประธานกรรมการตรวจสอบ   
2.  นางอารยา  อรณุานนทช์ยั         กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง           กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิบรษิัทฯ คือนาง

อารยา  อรุณานนทช์ยั ซึง่มปีระสบการณ์ผา่นสาํนกังานตรวจสอบบญัช ีไพรส์ วอเตอร ์เฮา้ส ์เคยเป็นผูบ้รหิาร
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ระดบัสงูของธนาคารกสกิรไทย และประธานกรรมการบรษิทัหลกัทรพัย์มาก่อน และ นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย  
ศาสตราจารยก์ติตคิุณผูท้รงคุณวฒุ ิจากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความ

รบัผิดชอบ  คือ 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคดัเลือก ทบทวน และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก 

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก เกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง  และสอบทาน
รายงานทางการเงนิของบรษิทัใหถ้กูตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได ้

3.  สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามขอ้กําหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  และดูแลไม่ให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4.  จดัทําสรุปรายงานการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่รายงานดงักล่าว ตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั เพื่อ
สง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

5.  ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดงักล่าว 
6.  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่สาํคญั 
7.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.  ภารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
ทัง้น้ี ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิ้น 5 ครัง้ นางอจัฉรา จนัทร์ฉาย และ

นางสาวภคนีิ  พฤฒธิํารง เขา้ประชุมครบ 5 ครัง้ ส่วนนางอารยา  อรุณานนท์ชยั เขา้ประชุมจํานวน 4 ครัง้ 
เน่ืองจากตดิภารกจิในต่างประเทศ ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม จาํนวน 1 ครัง้  

 
(3)  คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 
 บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้กรรมการที่มปีระสบการณ์ และมคีุณสมบตัเิหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหา
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นชุดเดยีวกนั มจีํานวน 3 คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทัง้
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอสิระ โดยมรีายชื่อดงัน้ี 
  
  รายช่ือ     ตาํแหน่ง 
 1. นายยรรยง  ตัง้จติตกุ์ล  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 2. นางอารยา  อรณุานนทช์ยั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 3. นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
 โดยมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

1.  กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารสรรหา กรรมการบรษิทั 

2.  มหีน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหมโ่ดยมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของทางการ 

3.  พจิารณาแนวทางการกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 

4.  กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการโดยนําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
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ทัง้น้ี ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน มกีารประชุม  3 ครัง้ 
 
(4 )  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประกอบด้วย 
  รายช่ือ     ตาํแหน่ง 

1.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.  นายฐติวิฒัน์  สบืแสง   กรรมการ 

3.  นายวชัรพงษ์   ดารกานนท ์  กรรมการ 

4.  นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั  กรรมการและเลขานุการ 
โดยมขีอบเขตอํานาจหน้าทีร่บัผดิชอบ วางนโยบาย และตดิตามดแูลเรื่องการบรหิารความเสีย่งของ

บรษิทัฯ ทบทวน ปรบัปรุงประเภทความเสีย่ง พจิารณาโอกาสเกดิ ผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ 
และติดตามผล  ทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มอีํานาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง
เฉพาะดา้นเพือ่ปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมได ้ 
     

8.2  ผูบ้ริหาร 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 รายช่ือผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
  รายชื่อผูบ้รหิาร    ตําแหน่ง 
1. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล   กรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายฐติวิฒัน์  สบืแสง     กรรมการ 
3. นายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์    กรรมการ 
4. นายปรชีา  ชุณหวาณิชย ์    ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ํานวยการ 
5. นางศรนีวล  สมบตัไิพรวนั    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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โดยบริษทัฯ มีโครงสร้างการบริหารจดัการ  (Organization chart) ดงัต่อไปน้ี 
 

แผนภูมิการจดัองค์กร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
บริษทั สหยูเน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
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การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

        การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทั ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
ซึ่งทําหน้าที่ พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ ความสามารถ  และมีประสบการณ์ในการ
บรหิารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่ให้บรษิัทฯ และมีคุณสมบตัิไม่ขดัต่อระเบียบของ
ทางการทีเ่กี่ยวขอ้ง เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อนําเสนอผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี ในวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการ  ซึง่ดาํเนินการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงัน้ี 

 1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง  
 2. ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน 

หรอืคราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจํานวนคณะกรรมการทัง้หมดที่จะต้อง
เลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้น้ี ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ซึ่งใช้วธิกีารเลือกตัง้ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายมหาชน 

 3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  ในส่วนของสทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั
ขา้งตน้ ซึง่มไิดร้ะบุไวเ้ป็นกรณีพเิศษ โดยมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเทา่เทยีมกนั     

                   
ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่จะ

พงึมอีอกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกในจํานวนใกลท้ีสุ่ด
กบัสดัสว่น 1 ใน 3 
            กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก
กนั และปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
           กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่ง จะเลอืกเขา้มารบัตาํแหน่งอกีกไ็ด ้
           นอกจากการพน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

1.  ตาย 
2   ลาออก 
3.  ขาดคุณสมบตั ิ
4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้น ที่เขา้

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุน้ที่ถอืโดยผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5.  ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 
ในปี 2556 เมื่อเดือนมกราคม มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามรายชื่อ

คณะกรรมการข้างต้น ทัง้น้ีผู้ที่เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการสรรหากรรมการจาก
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน สาํหรบักรรมการที่ครบวาระนัน้ ได้รบัเลอืกจากมตทิี่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556  วาระการเลอืกตัง้กรรมการดว้ย 

 

8.3  เลขานุการบริษทั 
  เลขานุการบริษัทฯ  คือ  นางศิรินันท์  ศันสนาคม ซึ่งมีหน้าที่รบัผิดชอบและปฏิบัติตาม
ขอ้กําหนดซึ่งระบุไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, 
มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23   
 บรษิทัฯ ไดแ้สดงขอ้มลู  เกี่ยวกบัวุฒกิารศกึษา ประวตัแิละประสบการณ์ ตลอดจนประวตักิารอบรม
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เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และเลขานุการบรษิัทมาด้วยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 
หมายเลข 8  สว่นรายชื่อของกรรมการบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ปรากฏตามเอกสารแนบ
หมายเลข  9 หมายเลข 10 และหมายเลข 11 ตามลาํดบั 

 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

            8.4.1.   ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน 
         กรรมการของบรษิัทฯ ได้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เป็นค่าตอบแทนประเภท     
เบีย้ประชุม และ/หรอื เงนิตอบแทนบาํเหน็จกรรมการซึง่เป็นจาํนวนคงที ่ในฐานะหน้าทีก่รรมการตามตาํแหน่ง
เท่านัน้ ซึ่งอยู่ภายในวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556 จํานวนเงนิค่าตอบแทน   ที่
กรรมการแต่ละรายไดร้บันัน้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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                                         หน่วย : บาท 

ลาํดบั รายชื่อ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน
ตาํแหน่ง 

เบีย้ประชมุ
กรรมการ 

ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชุม 
กรรมการสรรหา 
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

รวมค่าตอบแทน 
ที่รบัจาก 
บริษทัฯ 

รวม
ค่าตอบแทน 
ที่รบัจาก 
บริษทัย่อย 

1 นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา ประธานกรรมการ 4,320,000 120,000               -                 - 4,440,000   240,000 
2 นายชุตนิธร  ดารกานนท ์ รองประธานกรรมการ 4,050,000 120,000            30,000 4,200,000  88,000  
    กรรมการสรรหาและ             
    กาํหนดคา่ตอบแทน             
3 นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 
- 

120,000      132,000  - 252,000 - 

4 นางอารยา  อรณุานนทช์ยั  กรรมการตรวจสอบและ - 120,000 120,000             30,000          270,000  -  
    กรรมการอสิระ              
    กรรมการสรรหาและกําหนด             
    คา่ตอบแทน             
5 นางสาวภคนิี  พฤฒธิาํรง กรรมการตรวจสอบและ - 120,000 120,000 -          240,000  -  
    กรรมการอสิระ            
6 นายยรรยง  ตัง้จติตก์ุล ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน/อสิระ 
- 120,000 -            30,000          150,000  - 

7 นางบุศราคาํ  นีลวชัระ กรรมการอสิระ - 120,000 - -         120,000 -  
8 นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการผูอ้าํนวยการ - 120,000 -                 -          120,000   288,000  
9 นายวชิยั  ชยัฐานียชาต ิ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000         96,000 
10 นายฐติวิฒัน์  สบืแสง กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000            192,000 
11 นางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  - 
12 นายบวรรตัน์  ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000        8,000  
13 นางจนัทรตร ี ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  - 
14 นายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  210,000 
15 นายนนัทยิะ  ดารกานนท ์ กรรมการ - 120,000 -                 -          120,000  192,000 

   8,370,000 1,800,000 372,000 90,000    10,632,000        1,314,000  
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            8.4.2  ค่าตอบแทนรวมในฐานะผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่มทีัง้ผูท้ ีเ่ป็นกรรมการและไมไ่ดเ้ป็นกรรมการ  
ในรอบปี 2556 รวมทัง้สิ้น 6 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส เท่ากับ 15,653,465.-บาท   
กรรมการซึ่งเป็นผูบ้รหิารอื่น นอกจาก 6 รายขา้งตน้น้ี ทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกบัผูบ้รหิารรายทีส่ ีต่่อจากกรรมการ
ผูอ้ํานวยการลงมา ทีไ่ม่ไดร้บัค่าตอบแทนในสว่นน้ีจากบรษิทั เน่ืองจากมตีําแหน่งรบัผดิชอบในฐานะผูบ้รหิาร
ของบรษิทัอื่นในกลุม่ และไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั จากบรษิทันัน้ๆ อยูแ่ลว้  

8.4.3  ในรอบปี 2556 บรษิทัย่อยทีเ่ป็นธุรกจิหลกั จํานวน 9 บรษิทั  มผีูบ้รหิารรวมจํานวน 43 ราย  
ไดร้บัคา่ตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั รวมเป็นจาํนวนรวม 75.14 ลา้นบาท 
           8.4.4   คา่ตอบแทนอื่น 
 นอกจากเงนิเดือน โบนัสข้างต้น  บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บรหิารจํานวน 5 ราย ใน
ลกัษณะเป็นเงนิสมทบ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน รวมทัง้ปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิ 
391,010.50 บาท โดยม ีบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ กองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ 
 

8.5  บคุลากร 
             จาํนวนพนักงานบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  มจีาํนวน  86  คน แบ่งเป็น 2 เขต คอื เขต
ศรรีาชา  17  คน  เขตพระโขนง  69  คน จาํนวนพนักงานบรษิทัในกลุ่มทัง้หมดในประเทศม ี 7,826  คน ไม่
มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่าํคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา โดยตัง้แต่ปี 2550 บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
การบรหิาร โดยมนีโยบายใหบ้รษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่มขายสนิคา้หรอืบรกิารทีต่นเป็นผูผ้ลติใหลู้กคา้โดยตรง 
จงึมกีารโอนพนกังานทีท่าํหน้าทีเ่ดมิไปสงักดับรษิทัใหมใ่นกลุม่เพื่อบรกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้จาํนวน
พนกังานมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญัจากในอดตี 
               ค่าตอบแทนรวมของพนักงานบรษิทัฯ ในปี  2556  เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืนโบนัส เงนิ
สมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม รวมเป็นจาํนวนเงนิ  59.6  ลา้นบาท 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มคีวามประสงค์ใหพ้นักงานสามารถ
ประเมนิตนเอง เพื่อมคีวามคดิรเิริม่ และปรบัปรุงประสทิธภิาพการทํางาน โดยต้องมคีวามรู ้ความสามารถ 
และทกัษะ ใหต้รงตามลกัษณะงานทีท่ํา ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดบัที่สงูกว่าได ้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
การใหค้วามรูก้บัพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งเป็นฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสมัมนาภายนอก
แลว้แต่โอกาสที่เหมาะสมเป็นระยะๆ ดงันัน้ที่ผ่านมา บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมใหก้บัผูบ้รหิารระดบักลาง ตาม
แผนสบืทอดงานเกี่ยวกบัทกัษะการบรหิารธุรกจิ นอกจากน้ีมกีารจดัอบรมอย่างต่อเน่ืองในการเตรยีมตวัเพื่อ
ปฏบิตังิานดา้นบญัช ีปรบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสีากล ซึ่งเริม่บงัคบัใชใ้นประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2554 จนกระทัง่ถงึปี 2556 รวมทัง้ทีจ่ะบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไปดว้ย 
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   9.  การกาํกบัดแูลกิจการ 
บรษิทัฯ มกีารดาํเนินการ หรอืปฏบิตัเิกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการดงัน้ี 

 
9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการกาํกบัดแูลกจิการตลอดมา ตลอด
ระยะเวลาทีผ่า่นมา มนีโยบายยดึถอืหลกัคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นหลกัปฏบิตัใินการกาํกบัดแูลกจิการใน
ดา้นต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิความถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็นธรรมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย คณะกรรมการมคีวาม
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ คาํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี หลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯสอดคลอ้งกบัหลกัการ การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่
ยอมรบัโดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลแหง่ชาต ิ โดยบรษิทัฯ ปฎบิตัใินเรือ่งต่างๆ ตามรายละเอยีดดงัน้ี  

                                                                                                                                                                                           

 1. สิทธิของผูถื้อหุ้น                                                                                                                                    
(1)  บรษิทัฯ ให้สทิธอิื่นแก่ผู้ถอืหุ้น นอกเหนือจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีง คอืสทิธใินการได้รบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูของเงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยมสีทิธริบัเงนิปันผลในอตัรา
เทา่กบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

-  บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรอืส่งคําถามเกี่ยวกบับรษิัทฯ ล่วงหน้า
ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทุกปี หรอื 3 เดอืนก่อนวนัสิน้รอบปีบญัช ีโดยมชี่องทางเลอืกทาง 
website ของบรษิทัฯ www.sahaunion.co.th หรอืสง่ทางเอกสารมายงับรษิทัฯ กไ็ด ้

(2)  หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
     บรษิทัฯ สง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาก่อนวนัประชุม

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั พรอ้มดว้ย 
-  รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่า่นมาเพือ่ประกอบการพจิารณาวาระรบัรองรายงานการประชุม 
-  ข้อมูลงบการเงนิ สรุปผลการดําเนินงาน ข้อมูลรายงานประจําปีล่าสุด เพื่อศึกษาข้อมูลก่อน

พจิารณาวาระรบัทราบผลการดาํเนินงาน และเตรยีมคาํถาม ขอ้สงสยั (ถา้ม)ี 
-  วตัถุประสงค ์ เหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในวาระการประชุมต่างๆ 
-  ไดส้ง่ขอ้มลูกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ ในวาระแต่งตัง้กรรมการประกอบดว้ย ประวตักิารศกึษา 

ประวตักิารทํางาน ประเภทกรรมการ  ซึ่งผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมวีธิแีละหลกัเกณฑ์
การสรรหาแล้ว กรณีถ้าเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมในปีทีผ่า่นมา และจาํนวนปีทีเ่คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ดว้ย 

-  ขอ้มลู ชื่อ สกุล ของผูส้อบบญัช ี สาํนกังานสอบบญัชทีีส่งักดั ประสบการณ์ความสามารถของ
ผูส้อบบญัช ีคา่บรกิาร และกลา่วถงึความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีประกอบวาระพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

-  แสดงขอ้มลูนโยบายการจา่ยเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจา่ย และเหตุผลประกอบ ในวาระ
ขออนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล 

 (3)  การประชุมผูถ้อืหุน้ 
-  บรษิทัฯ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธกิารเขา้รว่มประชุมและออกเสยีง  ในกรณีผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถ

เขา้รว่มประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมแทนได ้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดส้ง่หนงัสอืมอบฉนัทะไป
กบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ลว่งหน้าแลว้ 

-  บรษิทัฯ ไมเ่คยจาํกดัสทิธ ิหรอืละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ประการใด 
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-  บรษิทัฯ อํานวยความสะดวกต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ มเีจา้หน้าทีช่่วยเหลอืเรื่องการ
ลงทะเบยีน  เรือ่งหลกัฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง 

-  สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้  มเีสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก ตดิถนนใหญ่ ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  โดยมี
อาหารวา่ง เครือ่งดื่ม และของชาํรว่ยไวร้บัรองผูถ้อืหุน้ 

-  ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้แนะนํากรรมการและผู้บรหิารเป็น
รายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ  กรรมการผู้อํานวยการ  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการอสิระ  กรรมการ  
เลขานุการบรษิทั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  และผูส้อบบญัช ี

-  ประธานทีป่ระชุมแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง  การใชบ้ตัรลงคะแนน  วธิกีารนบัคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบก่อนเริม่ประชุม 

-  ผูถ้อืหุ้นมสีทิธพิจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ  โดยมวีาระการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี 

-  วาระค่าตอบแทนกรรมการ  บรษิัทฯ ชี้แจงนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน 
และมขีอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตําแหน่งในปีทีผ่่านมาซึ่งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

-  วาระการเลอืกตัง้กรรมการ  บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ทัง้
แบบรายบุคคล หรือ แบบทัง้คณะก็ได้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร  โดยเสนอชื่อผู้จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการใหม่ หรอืกรรมการเดมิที่กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไป ซึ่งผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหา
แลว้ พรอ้มประวตั ิและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน 

-  วาระพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล  ประธานฯ ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ อตัรา
เงนิปันผลที่เสนอจ่าย พรอ้มทัง้หลกัเกณฑ์เหตุผลของจํานวนเงนิปันผลที่เสนอขออนุมตัิในปีน้ีพรอ้มอตัรา
ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้  ทัง้น้ีผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนในการพจิารณาไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั 

-  วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี ประธานฯ เสนอรายชื่อผูส้อบบญัช ีซึง่มมีากกวา่ 1 ราย โดยสงักดัสาํนัก
งานสอบบญัชเีดยีวกนั  พรอ้มประวตักิารสอบบญัช ีจํานวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึ่งมคีุณสมบตัิ
ตามที่ ก.ล.ต.กําหนด  ทัง้ยงัมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิทัฯ หรอืคณะกรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร  พรอ้มทัง้อตัราคา่สอบบญัช ีใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาขอ้มลูเพือ่ลงคะแนนเสยีง 

-  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถาม หรอืเสนอความคดิเห็นตามวาระต่างๆ  โดยกรรมการ
ผูอ้ํานวยการหรอืกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง ตอบคําถามทุกคําถามจนเป็นที่พอใจของผูถ้อืหุน้  ในส่วนของความ
คิดเห็น หรอืข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น มกีารรบัข้อมูลเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  ทัง้น้ีในรายงานการ
ประชุมมกีารบนัทกึประเดน็คาํถาม คาํตอบ ไวค้รบถว้น 

- รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  มกีารบนัทกึมตทิีป่ระชุมอยา่งชดัเจนทุกวาระ พรอ้มทัง้ บนัทกึจาํนวน
คะแนนเสยีงทุกประเภท คอืเหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  ในทุกวาระซึง่ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุม
ทราบจากการประมวลผลของระบบคอมพวิเตอรใ์นการนบัคะแนนเสยีงทุกวาระ  นอกจากน้ี รายงานการ
ประชุมมกีารบนัทกึสาระสาํคญัครบถว้นในแต่ละวาระ  และนําสง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนัหลงัวนั
ประชุม  พรอ้มทัง้มรีะบบการจดัเกบ็รกัษาทีด่ ีซึง่สามารถตรวจสอบ และใชอ้า้งองิไดต้ลอดเวลา  ทัง้น้ีผูถ้อืหุน้
มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดท้ี ่ website ของบรษิทั คอื www.sahaunion.co.th  

(4)  บรษิทัฯ ไมม่กีารเพิม่วาระอื่นๆ ทีไ่มไ่ดก้าํหนดไวล้ว่งหน้าในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

(5) โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่ไดม้วีตัถุประสงคส์รา้งกลไกการป้องกนัการครอบงาํกจิการ  
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แต่โครงสรา้งการถอืหุน้ที่มกีารถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่ม ทีเ่ป็นมาแต่อดตีประมาณ 30 ปีล่วงมาแลว้ เพื่อการบรหิาร
จดัการ การผลติ และการจดัจําหน่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหุ้น โดยหลกีเลี่ยงเรื่องความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

-โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นแบบปิรามดิ ตลอดเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารแกไ้ขโครงสรา้ง
การถอืหุน้ไขวม้าโดยตลอด  เพือ่ขจดัความเกีย่วโยงกนั 

-คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไมม่กีารถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษิทัฯ 
-บรษิทัฯ มหุีน้ free float เกนิกวา่รอ้ยละ 40 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ทัง้หมด ซึง่ทาํใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธซิือ้

ขายหลกัทรพัย ์อยา่งคล่องตวัในตลาดรอง หรอืในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย      
  
 2.  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 (1)  บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั  ไมม่กีารละเมดิสทิธขิองผูถ้อื
หุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ
 -  สทิธกิารออกสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหล้งคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง ไม่
วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิมสีทิธเิสมอภาคกนัหมด 
 - คณะกรรมการตอบคาํถามทุกขอ้ของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย และผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จน
ครบถว้น 
  - ก่อนถงึวนัประชุม บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูเรือ่งใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถเสนอวาระ หรอื
ขอ้มลูต่างๆ เขา้มายงับรษิทัฯ เพือ่พจิารณาเขา้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยอาจเลอืกผา่นชอ่งทาง website ของ
บรษิทัฯ ไดต้ัง้แต่ก่อนสิน้รอบปีบญัช ี 3 เดอืน  
 -  บรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้ โดยมกีารแนบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มขีอ้มลูตามแบบ ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 - ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ มกีารระบุถงึเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งใชป้ระกอบหนงัสอืมอบฉนัทะ 
พรอ้มทัง้คาํแนะนําขัน้ตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า โดยไมม่กีารกาํหนดกฎเกณฑ ์ หรอื
เงือ่นไขอื่นใดใหเ้กดิความยุง่ยากในการมอบฉนัทะ 
 -  บรษิทัฯ มกีารจดัสง่หนังสอืนัดประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นหนงัสอืมอบฉนัทะ 
รายงานการประชุม ขอ้มูลรายงานประจําปี พรอ้มงบการเงนิ ให้ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมเีวลาศกึษาขอ้มลู และพจิารณาวาระต่างๆ เพือ่ตดัสนิใจในการเขา้รว่มประชุม 
 -   บรษิทัฯ ใช ้Website เป็นช่องทางประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึกําหนดการประชุมและวาระการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนสง่หนังสอืนัดประชุมเป็นทางการ โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้
บน website ลว่งหน้ามากกวา่ 30 วนัก่อนถงึวนัประชุม 
 (2)  เรือ่งนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
 บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยระบุเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งน้ีไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ และกําหนดบทลงโทษทางวนิัยเป็นลําดบัขัน้ตอน ตามระเบียบภายในของบรษิัทฯ ซึ่งพนักงาน 
ผูบ้รหิารและกรรมการไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
 - บริษัทฯ  มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในเรื่องการซื้อขายหลกัทรพัย์ โดยมีการแจ้ง
ตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการ และผูบ้รหิารใหห้ลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 
วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิประจํางวด หรอืไตรมาสต่างๆ  และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มลูนัน้แลว้ ซึง่นโยบายดงักล่าวกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 
           (3) ในปีทีผ่า่นมา กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไมม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยใชข้อ้มลูภายใน 
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(4) ในกรณีทีม่กีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืตอ้งขออนุมตัจิากผู้
ถอืหุน้นัน้ บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต.อยา่งครบถว้น ก่อนทีจ่ะทาํ
รายการ เชน่นําขอ้มลูเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา แลว้จงึนําขอ้มลูรายการดงักล่าวเขา้
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  แลว้เปิดเผยขอ้มลูผา่นชอ่งทาง ELCID ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่ง
ครบถว้น เชน่มกีารระบุประเภทรายการ  ชื่อและความสมัพนัธ ์/ ลกัษณะการเกีย่วโยงของบุคคลทีเ่กีย่วโยง 
ขนาดมลูคา่ของรายการ  นโยบายหรอืหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา เหตุผลและความจาํเป็นของการทาํ
รายการ  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบรษิทัฯ ถงึความสมเหตุสมผลของ
รายการดงักล่าว  สว่นในกรณีถา้มรีายการเขา้ขา่ยตอ้งประชุมผูถ้อืหุน้  บรษิทัฯ กป็ฏบิตัติามขอ้กาํหนดที่
เกีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น 

(5)  โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แบบกลุ่มธุรกจิ เน่ืองจากในฐานะของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัแม่ที่
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มกีารผลติสนิค้าแต่ละประเภท ซึ่งแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกนั เพื่อความสะดวก
คล่องตวัในการบรหิารงาน  แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนอํานาจการต่อรองทางการค้า บางครัง้จงึ
จําเป็นต้องมรีายการระหว่างกนั ทัง้น้ี รายการระหว่างกนัของปี 2556 ทัง้หมด เป็นรายการทางการค้าทีเ่ป็น
ปกตธิุรกจิ ซึง่มเีงือ่นไขทางการคา้โดยทัว่ไป 

-  มลูค่ารายการระหวา่งกนัของปี 2556 มจีาํนวนเงนิรวม  859.19 ลา้นบาท เทยีบเป็นรอ้ยละ  4.00 
ของสนิทรพัย ์และรอ้ยละ  8.21 ของรายไดร้วม 
 - บรษิทัฯ ไมม่รีายการทีเ่ป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัยอ่ยของบรษิทั
ฯ 

-  ในปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่มกีรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์/ ก.ล.ต. 

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

 
   3.  การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานตาม

กฎหมาย หรอืการปฏบิตัติามสญัญาขอ้ตกลงที่มต่ีอกนั บรษิทัฯ ปฏิบตักิบัผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายโดยยดึถอื
หลกัคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นปัจจยัสาํคญั เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธ ์และความรว่มมอืทีด่รีะหวา่ง
บรษิทั กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย อนัจะทําใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และบรษิทัฯ จะสามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป  บทบาทของบรษิทัฯ กบัผูส้ว่นไดเ้สยีต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1)  บรษิทัฯ มนีโยบายการดําเนินธุรกิจที่สะทอ้นถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย ทัง้น้ีไดม้คีํามัน่
ดงักลา่ว เป็นสว่นหน่ึงของพนัธกจิของบรษิทัฯ  

(2)  ในเรือ่งของพนกังาน  บรษิทัฯ มนีโยบายชดัเจน และเป็นรปูธรรม ในการดแูลเรือ่งค่าตอบแทน 
และสวสัดกิารของพนกังานอยา่งเหมาะสม โดยมคีูม่อืการปฏบิตังิานในสว่นน้ีแยกไวเ้ฉพาะทีฝ่่ายบุคคล ซึง่
พนกังานไดร้บัทราบแลว้ 

(2.1)  บรษิัทฯ มีการกําหนดนโยบาย และคู่มือการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการดูแลความปลอดภัย และ
สขุอนามยัของพนกังาน 

(2.2)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่ มกีารจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีพนกังานในกลุม่สหยเูน่ียน  โดย
มคีณะกรรมการกองทุนฯ ดูแล ตดิตาม และประสานงานกบัผูจ้ดัการกองทุนฯ ซึ่งเป็นทางช่วยใหพ้นักงานมี
เงนิออมในระยะยาว ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้า่ยสมทบเงนิเขา้กองทุนฯ ในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน 
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          (2.3)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมสีหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานในเครอืสหยูเน่ียน  เพื่อหกัเงนิเดอืน
นําส่งสหกรณ์ฯ ทุกงวด  พนักงานจะได้รบัเงนิน้ีทัง้หมดเมื่อออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รบั
ผลตอบแทนเงนิจาํนวนน้ีในรปูของเงนิปันผล ในขณะเดยีวกนั สหกรณ์ออมทรพัยน้ี์สามารถใหพ้นักงานกูเ้งนิ
ตามหลกัเกณฑข์องกรมสง่เสรมิสหกรณ์ฯ ดว้ย 
 (2.4 )  บริษัทฯ  มีนโยบายที่ช ัดเจนในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของพนักงานตามระบบ  
Competency เพื่อคดัเลอืกผูท้ี่มศีกัยภาพ สามารถรบัผดิชอบในหน้าที่การงานในระดบัที่สงูขึน้ นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเพือ่จดัสมัมนา  ฝึกอบรม  ใหค้วามรูท้างวชิาชพีกบัพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจาํ
ตอ่เน่ือง 
 (3)   บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 (4) ดา้นเกีย่วกบัลกูคา้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีเ่ป็นรปูธรรมและเปิดเผยการปฏบิตั ิ โดยใหป้ฏบิตัต่ิอ
ลกูคา้อยา่งเป็นธรรมรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ ี และรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยปฏบิตัติามคาํมัน่ทีใ่หไ้วต้อ่ลกูคา้
อยา่งเครง่ครดั 
 (5)  ดา้นเกี่ยวกบัคู่แขง่ บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัทิี่เป็นธรรมกบัคู่แขง่ โดยใหม้จีรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ 
  (6)  ดา้นเกีย่วกบัคูค่า้ บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมกบัคูค่า้ และรบัผดิชอบโดยไมเ่อา
เปรยีบคูค่า้ ปฏบิตัติามขอ้ตกลงแมส้ถานการณ์จะมกีารเปลีย่นแปลงจนทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์กต็าม 
 (7)   ด้านเกี่ยวกบัเจ้าหน้ี  บรษิัทฯ มนีโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อ
เจา้หน้ี โดยมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ใหร้บัผดิชอบและปฏบิตัติามขอ้ตกลง เช่น เรื่องการชําระค่าสนิคา้ 
หรอืเรือ่งการชาํระคนืเงนิกู ้ตรงตามเวลาทีก่ําหนดอยา่งเครง่ครดั 
 (8)  เรื่องทรพัย์สนิทางปัญญา  บรษิัทฯ มนีโยบายและข้อปฏิบตัิโดยประกาศไม่ให้พนักงานล่วง
ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวนิยั 
 (9)  เรื่องการต่อต้านการทุจรติ และห้ามจ่ายสนิบน  บรษิัทฯ มนีโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื่องน้ี
อยา่งชดัเจน และยดึถอืเป็นขอ้ปฏบิตัมิาโดยตลอดมากกวา่ 30 ปี 
 (10) เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม  บรษิทัฯ และบรษิัทในกลุ่มมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบั
ความรบัผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม โดยไม่ทําให้ชุมชนในบรเิวณใกล้เคียงได้รบัความเดือดรอ้น แต่เอื้อ
ประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม ใหม้งีานทํา และมสีวสัดกิาร บรษิทัฯ ในกลุ่มมกีารควบคุมเรื่องเสยีง เรื่องมลภาวะ 
มีการบําบดักําจดัน้ําเสยีให้ได้มาตรฐาน มีการบรจิาคอุปกรณ์การเรยีน การสอน ให้โรงเรยีนต่างๆ และ
สนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชนดว้ย 
    (11)  บรษิทัฯ มนีโยบายเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม โดยปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ลดมลภาวะ
ต่างๆ โดยจดัทาํบอ่บาํบดัน้ําเสยี ควบคุมดแูลการปลอ่ยมลพษิ บรษิทัฯ ในกลุ่มทีเ่ป็นโรงงานผลติมกีารปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (12)  บรษิทัในกลุ่ม ส่งเสรมิให้ความรู ้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม และกําหนดเป็น
นโยบายใหม้กีารฝึกอบรมดงักล่าวเป็นประจาํต่อเน่ือง และนํามาปรบัปรงุปฏบิตัใิชก้บัองคก์ร 
 (13)  บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม สง่เสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกําหนดเป็น
นโยบาย และปรบัปรุงการปฏบิตังิานและระบบงาน ตลอดจนเปลีย่นแปลงเครื่องใชอุ้ปกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการประหยดัพลงังาน 
 (14)  บรษิทัฯ มชี่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถตดิต่อ / รอ้งเรยีน ในเรื่องทีอ่าจทําใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ และมขี ัน้ตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถงึสรปุรายงาน
ต่อกรรมการบรษิทัฯ 



 

 

55

   นอกจากน้ี ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ สามารถตดิต่อผ่านทางนักลงทุนสมัพนัธ ์ซึ่งสามารถตดิต่อไดท้ี่ นาง
ชนิดา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศพัท ์ 02-3115111 ต่อ 7674  หรอืทางโทรสาร หมายเลข  02-
7414823  เพือ่ประสานงานดาํเนินเรือ่งในขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
  4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 บรษิทัฯ มนีโยบายเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลทีม่สีาระสาํคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
โดย แบ่งเป็นขอ้มูลที่เปิดเผยระหว่างปี คอืรายงานทางการเงนิผลการดําเนินงานรายไตรมาส สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลานัน้ๆ การปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น (ถ้ามี)  งบการเงนิและผลการดําเนินงาน
ประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี  ทัง้น้ี ขอ้มลูต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดแ้สดงไว ้สรุปได้
ดงัน้ี 
 (1)  บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุ้นอย่างโปร่งใส  ทัง้ในส่วนของโครงสรา้งการถอืหุ้น
ของบรษิทัฯ และโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ 
 -  ในสว่นของโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ แสดงรายชื่อ และสดัสว่นการถอืหุน้แต่ละราย ของกลุ่มผูถ้อืหุน้แต่
ละรายในกลุ่มเดียวกนั และผู้ถือหุ้นอื่นแต่ละรายอีก 9 ราย นอกนัน้สดัส่วนการถือหุ้นในแต่ละรายมีเพียง
เลก็น้อย ซึง่สดัสว่นของผุถ้อืหุน้สว่นน้อยรวมกนัมเีกนิกวา่รอ้ยละ 40  
 -  ในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เป็นกลุ่มเดยีวกนั มกีารแสดงขอ้มูลชื่อของผู้ถอืหุ้นที่แท้จรงิ 
(Beneficial Owner) ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 -   มกีารเปิดเผยขอ้มลูจาํนวนหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิารแต่ละรายถอืหุน้อยู ่
 (2) ในส่วนของคณะกรรมการ มกีารแสดงชื่อ-สกุลของกรรมการ ประวตักิารศกึษา และการอบรม
เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ และทกัษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ทํางาน จํานวนและรายชื่อบรษิทัที่ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ 
 -   ระบุรายชื่อของกรรมการอสิระ ซึง่มจีาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
 -  ระบุรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ ซึง่มจีาํนวน 3 คน และกรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถใน
การพจิารณาขอ้มลูงบการเงนิของบรษิทัฯ 
 -   เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ โดยระบุประเภทเงนิตอบแทนทีก่รรมการแต่ละ
ตําแหน่งไดร้บั คอื เบีย้ประชุม ตลอดจนจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัของแต่ละบุคคล 
 - ในสว่นของค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารเปิดเผยนโยบายและรปูแบบของค่าตอบแทนที่
ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท 
 -  มกีารเปิดเผยจาํนวนครัง้ในการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ในปีทีผ่า่นมาภายใตห้วัขอ้คณะกรรมการ 
 (3) บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการแต่ละคน ต้องรายงานการมสีว่นไดเ้สยี ไปยงัประธานกรรมการ
และสาํเนาใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
 (4)  บรษิัทฯ มกีารเปิดเผยข้อมูลการทํารายการระหว่างกนัอย่างครบถ้วน โดยแสดงรายชื่อของ
บุคคลทีม่กีารทาํรายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ ์ลกัษณะรายการ เงือ่นไข หรอืนโยบายราคา มลูค่ารายการ 
และเหตุผลความจาํเป็น ซึง่ในปีทีผ่า่นมา รายการทัง้หมดเป็นรายการทางการคา้ปกตทิางธุรกจิ 
 (5)  ในส่วนของผู้สอบบญัชี บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญั
ประจําปี ผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ หรอื
ผูบ้รหิาร อกีทัง้ เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ดว้ย 
 (6)  งบการเงนิของบรษิทัฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชทีี่มคีวามน่าเชื่อถอื โดยรายงาน
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ของผูส้อบบญัชรีบัรองงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยไมม่เีงือ่นไข 
            (7)   ในปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่มปีระวตักิารสง่รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปีล่าชา้    
บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและสง่ทนัเวลาตลอด 
 (7.1)  ในปีทีผ่า่นมา สาํนกังาน ก.ล.ต.ไมม่คีาํส ัง่ใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขงบการเงนิ 
 (8)  บรษิทัฯ มเีปิดเผยฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน งบกระแสเงนิสด และงบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงนิครบถ้วน ในส่วนสุดท้ายของรายงานประจําปี ทัง้น้ี มคีําอธบิาย และ
การวเิคราะห ์ของฝ่ายจดัการเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั รวมทัง้ปัจจยั
ทีเ่ป็นสาเหตุแห่งผลกระทบดงักลา่ว เป็นอกีหวัขอ้หน่ึง 
 (9)  บรษิทัฯ   มกีารแสดงขอ้มูลในหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกจิและภาวะการแขง่ขนั ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละธุรกจิหลกัของกลุม่ของบรษิทัฯ 
 (10)  บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ  โดยระบุลกัษณะความเสีย่ง สาเหตุ 
โอกาสเกดิ ผลกระทบ  มาตรการการจดัการ ในแต่ละประเภทความเสีย่งไว ้ในหวัขอ้ปัจจยัความเสีย่ง 
 (11)  ข้อมูลของบรษิัทฯ มกีารสื่อสารถึงผู้ถือหุ้น / ผู้ลงทุน โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงาน
ประจําปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี งบการเงนิ ข่าวต่างๆ โดยผ่านทางระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์ของ
ตลาดหลกัทรพัย ์ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั นอกจากน้ี มกีารนดัพบปะกบันกัวเิคราะหท์ีส่นใจขอ้มลูของบรษิทัฯ 
ดว้ย 
 (12) บรษิทัฯ มเีวบ็ไซตท์ีเ่สนอขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัหวัขอ้ในรายงานประจาํปี เกีย่วกบังบการเงนิ 
หนงัสอืนดัประชุม และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปรบัปรงุขอ้มลูใหท้นัเหตุการณ์  
 (13) บรษิทัฯ มหีน่วยงานทีท่ําหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relation) ซึ่งผูถ้อืหุน้ นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้โดยสะดวกที่นางชนิดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 02-
3115111 ต่อ 7674 หมายเลขโทรสาร 02-3116867  ซึง่ทีผ่่านมา มกีารตอบสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ และพบปะกบั
นกัวเิคราะห ์รวมทัง้ผูแ้ทนจากนกัลงทุนสถาบนัดว้ย 
 อน่ึง รายละเอยีดของเรือ่งต่างๆ ขา้งตน้ สามารถดขูอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ไดจ้ากตาํแหน่งเลขทีห่น้าใน
สารบญั 
 
 5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ โดยได้
ทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลกจิการ คอื 
 (1)  บรษิทัฯ มกีารกาํหนดนโยบาย และคูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ิ
และลงนามรบัรองเอกสารดงักล่าว มกีารสือ่ความใหผู้เ้กีย่วขอ้งในกลุม่ขององคก์รลงนามรบัทราบ  และปฏบิตัิ
ต่อไป 
 (2)  คูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ  กลุม่ของบรษิทัฯ มนีโยบายการดาํเนินธุรกจิภายใตท้ศิทางเดยีวกนั   
การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ยดึหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึ่งทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรบัทราบกนัเป็นอย่างดี และถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการดําเนินงานมาโดยตลอด  นโยบาย
จรยิธรรมน้ีตดิประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย เหน็ไดช้ดัเจน มกีารถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรมถงึพนกังาน
ทุกระดบั  ทัง้น้ี บรษิทัฯมกีารตดิตามการปฏบิตังิานและเรื่องที่เกี่ยวขอ้งใหเ้ป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณ
ขา้งตน้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 (3)  เรือ่งภาวะผูนํ้าและวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการ 
 -  คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดวตัถุประสงค์ กําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
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เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย ทัง้ผู้บรหิาร และ
พนกังานทราบวตัถุประสงค ์และเดนิไปในทศิทางเดยีวกนั 

(4)  ที่ผ่านมา ทัง้คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมกีารกํากบัดูแลบรษิทั ให้ปฏบิตัิถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบต่างๆ ไมม่กีารกระทาํใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของทางการ ทัง้น้ีคณะกรรมการปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะ เยีย่งวญิญชูนพงึปฏบิตั ิ 

(5)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้   เป็นหน่วยงานหน่ึงภายใน
บรษิทัฯ ซึง่มกีารปฏบิตังิานตามแผนการตรวจสอบ และมกีารตรวจสอบเฉพาะกจิตามความจาํเป็น 

(6)  การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่พจิารณา ตามรายละเอยีดขอ้ 21 

(7)  คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารรายงานสรุปเรื่องการปฏิบตัหิน้าที่กํากบัดูแลกจิการ และสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน ซึง่มคีวามเหน็เกีย่วกบัเรือ่งผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในทุก
ไตรมาสใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ 

(8)  กรณีมกีารทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีพ่จิารณารายการ  ให้
ความเหน็ถงึความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของการกําหนดราคา  เสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ก่อนเกดิรายการ 

(9)  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2556  ปรากฏตามเอกสารเรือ่ง รายงานการ
กาํกบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข  5.9 

(10)  คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกคน  ไดเ้ขา้รว่มฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่
กรรมการทีจ่ดัโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

(11)   ในปีที่ผ่านมา มกีารประชุมคณะกรรมการรวม  12  ครัง้  ซึ่งการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ
แต่ละราย ปรากฏตามขอ้มลูการประชุมกรรมการในหมวดโครงสรา้งการจดัการ ปกตคิณะกรรมการทุกรายจะ
ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ  ยกเวน้ผูท้ีต่ดิภารกจิต้องเดนิทางต่างประเทศ ถงึกระนัน้กรรมการที่ปฏบิตัภิารกจิใน
ต่างประเทศบางแห่งที่มีระบบ  Video Conference จะเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference 
เพื่อใหม้สีว่นรว่มในการกาํกบัดแูลกจิการ 

(11.1)  ปกต ิกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เชน่กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระดว้ย มโีอกาส
ประชุมระหว่างกนัเอง โดยไม่มฝ่ีายจดัการรว่มอยู่ดว้ย เพื่อประเมนิเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจหรอืประชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัชดีว้ย 

(12)  บรษิทัฯ มกีารแบง่แยกบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ
ไวอ้ยา่งชดัเจน เรื่องใดทีฝ่่ายจดัการเหน็วา่ควรเสนอคณะกรรมการพจิารณาตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ลว้ จะ
มกีารดาํเนินการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

(13) คณะกรรมการมีการประเมนิผลงานประจําปีของตนเองปีละครัง้อย่างสมํ่าเสมอ  และมกีาร
รวบรวมผลการประเมนิโดยเลขานุการบรษิทัฯ โดยมกีารรายงานผลให้คณะกรรมการทัง้คณะรบัทราบ และ
พจิารณาปรบัปรงุต่อไป 

(13.1)  ในส่วนของการประเมินผลงานของกรรมการผู้อํานวยการจะมีการพิจารณาเพื่อกําหนด
ผลตอบแทน  

(14) ตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจของบรษิัทฯ เกี่ยวกบัเรื่องการพนักงาน ตลอดจนผู้บรหิาร 
บรษิทัฯ มแีผนสบืทอดตําแหน่งและเตรยีมบุคลากรซึง่จะดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ไวล่้วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ปี ทัง้น้ี มแีผนพฒันาอบรมและวางตวับุคคลไว ้เพื่อให้งานต่อเน่ือง และ
บรรลุวตัถุประสงค ์
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(15)  บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุม กําหนดแผนงาน ขัน้ตอนการ
ดําเนินการทีเ่กี่ยวขอ้ง  ตลอดจนใหม้กีารฝึกอบรมในเรื่องการบรหิารความเสีย่งใหก้บัผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิัทในกลุ่ม เพื่อให้สามารถจดัการตามวตัถุประสงค์ของทัง้องค์กรไปในทศิทางเดยีวกนั พร้อมทัง้มี
ระบบการตดิตามการปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 

(16)   บรษิทัฯ มนีโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมกีารจดัการอยา่งเป็นรปูธรรม 

(17) บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้ผูด้ํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั ซึ่งทําหน้าทีใ่หค้ําแนะนําดา้นกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกจิกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการจนเสรจ็การ ทัง้น้ี 
เลขานุการบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้กําหนด ซึง่ระบุไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ฉบบัที่ 4  (พ.ศ.2551)  มาตรา 89/15  มาตรา 89/16  มาตรา 89/17  และมาตรา 89/23  
ดว้ย 

(18) ประธานคณะกรรมการของบรษิทั เป็นผู้ที่อสิระจากคณะผู้บรหิารของบรษิทัฯ และไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิารประจาํของบรษิทัฯ 

(19)   ประธานคณะกรรมการของบรษิทั ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ํานวยการ และไม่มี
ความสมัพนัธก์นั ทัง้น้ี มกีารแบง่แยกหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องแต่ละคน 
/ แต่ละตาํแหน่ง โดยระบุไวใ้นคูม่อืนโยบายการบรหิาร 

(20)  เรือ่งการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจีํานวน 3 คน และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  และไดผ้า่นการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ 
เมื่อวนัที่  18 ตุลาคม 2555 โดยมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคน
เป็นกรรมการอสิระ  
  
 รายช่ือ                 ตาํแหน่ง   จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ   
        คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  5/5 
2.   นางอารยา  อรณุานนทช์ยั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  4/5 
3.   นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  5/5 

 
กรรมการทัง้ 3 คน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีม่คีวามเป็นอสิระอยา่งต่อเน่ืองมาตลอด โดยในปี 2556 มกีาร

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  5 ครัง้ ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชี
โดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ จาํนวน 1 ครัง้ เพือ่ปรกึษาหารอืกนัอยา่งอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คดิเหน็
ของผูส้อบบญัชดีว้ย นอกจากน้ีมกีารรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส ซึง่ในรอบ
ปี 2556 ไดป้ฎบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรทุกขอ้ ดงัน้ี 

 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารกาํหนดกฎบตัร (CHARTER) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่คณะกรรมการ

บรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ  โดยมขีอบเขต  หน้าที ่และความรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน คอื 
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        1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
        2. มสีว่นรว่มในการพจิารณาคดัเลอืก  ทบทวน  และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก รว่มกบัผูบ้รหิาร
ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก เกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง และสอบทานรายงานทาง
การเงนิของบรษิทัใหถ้กูตอ้งครบถว้น และเชื่อถอืได ้
        3. สอบทานให้บรษิัทปฏิบตัิตามขอ้กําหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
        4. จดัทําสรุปรายงานการกํากบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั เพือ่สง่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 
        5. ใหฝ่้ายจดัการมกีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ  ตลอดจนเรง่รดัใหแ้กไ้ข ขอ้บกพรอ่ง 
        6. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่สาํคญั 
        7. ภารกจิอื่นๆ  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ในสว่นของประวตัคิณะกรรมการตรวจสอบ  ปรากฏขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข  1 
  ทัง้น้ี  การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556 นัน้ บรษิทัฯ ไดแ้นบรายงานการ
กํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 5.9 
 (21)   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บรษิทัมนีโยบายใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึไดก้ําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิดีําเนินการใหม้คีวามเหมาะสม  ชดัเจน รดักุมแต่ไม่ซํ้าซอ้น 
มกีารกําหนดอํานาจการดําเนินงานของแต่ละระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารจนถงึฝ่ายปฏบิตังิาน  การแบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถ
ตรวจสอบระหว่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม  นอกจากน้ียงัมรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร เพื่อตดิตาม
ประสทิธผิลของการดําเนินงานและมรีะบบการดูแลทรพัย์สนิเพื่อผลประโยชน์ของบรษิัทรายละเอียดของ
ความเหน็ของคณะกรรมการ เกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในได้เปิดเผยไวแ้ลว้ ภายใต้หวัขอ้ที่ 9 ของแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํปีเรือ่งการควบคุมภายในแลว้ 
 บรษิัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบตัิงานหลกัและ
กจิกรรมทางการเงนิของบรษิทัว่าได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งหน่วยงานน้ี
ไดร้บัมอบหมายหน้าทีโ่ดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมแีผนงานตรวจสอบประจําปี และงานเฉพาะ
กจิตามความจาํเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ีถา้เป็นกรณีเรง่ด่วน
มกีารรายงานตรงต่อผู้บรหิารด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทนัเวลา  ในการน้ี
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย 

(22)   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็น

กรรมการชุดเดยีวกนั  ทัง้น้ีคณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ย กรรมการอสิระเป็นสว่นใหญ่ หรอืรอ้ยละ 66  
ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มี
ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัเิหมาะสม ดงัน้ี 
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 รายช่ือ     ตาํแหน่ง 
1.  นายยรรยง  ตัง้จติตกุ์ล   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/อสิระ 
2.  นางอารยา  อรณุานนทช์ยั  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน/อสิระ 
3.  นายชุตนิธร  ดารกานนท ์  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน มดีงัน้ี 
 1.  กาํหนดแนวทางการสรรหากรรมการบรษิทั 
 2.  มหีน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม ่ตามคุณสมบตัทิี่
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทางการ 
 3.  พจิารณาแนวทางการกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
 4.  กาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ โดยนําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการดงักล่าว มกีารประชุมพจิารณาเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง จํานวน 3 ครัง้ โดย
คณะกรรมการดงักลา่วทุกคนเขา้รว่มประชุมครบถว้น 

(23)  กรรมการอสิระ 
 บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระ จาํนวน 5 คน จากจาํนวนกรรมการของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2556  มจีาํนวน 

15 คน หรอืจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระเป็นไปตามขอ้กําหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมคีวามรูใ้นเรือ่งธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 

(24)   คณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 7 คน จากกรรมการทัง้หมด 15 คน 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 46.67   

(25)  รายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงนิที่ปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป  
โดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ  ทัง้ยงัใชดุ้ลยพนิิจอยา่งระมดัระวงั และ
ประมาณการอยา่งดทีีส่ดุในการจดัทํา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิและไดป้รบัเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีี่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงและบงัคบัใชโ้ดยตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2550  ในสว่นที่เกี่ยวกบังบการเงนิเฉพาะของบรษิทั บญัชเีงนิลงทุนไดบ้นัทกึตามวธิรีาคา
ทุนเดมิ เสมอืนหน่ึงใชว้ธิน้ีีในงบการเงนิตัง้แต่เริม่แรก สาํหรบังบการเงนิรวม ยงัคงใชว้ธิรีบัรูก้ําไรขาดทุนจาก
เงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีเหมอืนเดมิ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
บญัชีที่ปรบัเปลี่ยน หรอืเริม่บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2554 เป็นต้นมา จนกระทัง่การเริม่บงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชใีหม ่ในปี พ.ศ.2556 เป็นตน้ไปดว้ย ทัง้น้ีงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มี
เงือ่นไขจากผูส้อบบญัช ี
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารดํารงรกัษาไว ้ซึ่งระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
เพื่อให้ม ัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้อง  ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะดํารง
รกัษาไวซ้ึ่งทรพัย์สนิและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจรติหรอืการดําเนินการที่ผดิปกติ
อยา่งมสีาระสาํคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึ่ง
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการ
ควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ี ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงขอ้มลูตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 แลว้ 
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คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวม อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และ
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 
 (26)   บรษิทัฯ ไมม่โีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิารในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
 (27)   ในปีที่ผ่านมา  คณะกรรมการบรษิทัฯ   มกีารตดิตาม   กํากบั   ดูแล  ผลการดําเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และตรงกบันโยบาย  ซึ่งกําหนดให้มีความถูกต้อง  โปร่งใส  
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่าง ๆ  จงึไมม่กีารกระทาํทีเ่ป็นความผดิ หรอืขดัต่อกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (28)  นโยบายในการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มนีโยบายต่อตา้นการ
ทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ โดยไมร่ว่มมอืหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว 

 
  9.2  คณะกรรมการชดุย่อย 
         9.2.1  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และ กรรมการ
ชุดย่อยทัง้หมด 4 ชุด ตามรายละเอยีดหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ ซึ่งมชีื่อคณะกรรมการชุดย่อย และ ระบุ
ขอบเขต อาํนาจหน้าทีข่องกรรมการแต่ละชุดไวแ้ลว้ 
         9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยที่ระบุ
ขา้งต้น ในจํานวนน้ีกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิัทฯ 
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ คอื 1. นางอารยา  อรุณานนท์ชยั  2. นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย  
ทัง้น้ี รายละเอยีดการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ะบุไวแ้ลว้ในขอ้ 9.1 ขอ้ยอ่ยที ่5 เรือ่งความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ ซึง่มขีอ้มลูการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 
     9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 
     (1)  กรรมการอสิระ   
 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหา และกาํหนดคา่ตอบแทน ซึง่มรีะบุคุณสมบตั ิกระบวนการสรรหา 
ขอบเขตหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการปฏบิตังิานในปี 2556  ไวแ้ลว้ ในเรือ่งโครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ 
8.1 (3) 
     (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
 บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑค์ดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผา่นคณะกรรมการสรรหา ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ ทัง้น้ีไดผ้า่นมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี วาระการคดัเลอืกกรรมการแลว้ โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการประชุมผูถ้อืหุน้ หวัขอ้การกาํกบัดแูลกจิการขอ้ 9.1.1 เรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และ ขอ้ 9.1.2 
เรือ่งการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 
  9.4  การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
  บรษิัทฯ มบีรษิัทย่อย และบรษิทัร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจหลายแขนง อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มกีาร
กาํกบัดแูลบรษิทัยอ่ย และตดิตามบรษิทัรว่ม ดงัน้ี 
  (1)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกํากบัดูแลการจดัการ และการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน เรือ่งการสง่บุคคลเขา้ไปเป็นตวัแทนในบรษิทัยอ่ย  บรษิทัฯ มี
การสง่ผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร เพื่อควบคุมดแูลการจดัการ และรบัผดิชอบการดาํเนินงานของ
บรษิัทย่อย ส่วนบรษิัทร่วม บรษิัทฯ ส่งผู้แทนเข้าปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการในบรษิัทร่วม เพื่อเขา้ประชุม
คณะกรรมการ หรอือาจใหข้อ้คดิเหน็ที่เป็นประโยชน์ เพื่อรบัทราบแนวโน้มธุรกจิ และผลการดําเนินงานของ
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บรษิทัร่วม ซึ่งเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุ้น ทัง้น้ีจะมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม 
อยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํ 
 อน่ึง สดัส่วนการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย และบรษิัทร่วม อย่างน้อยมจีํานวนตามสดัส่วนการ
ลงทุนของบรษิทัฯ 
 ตวัแทนของบรษิทัฯ ซึ่งปฏิบตัหิน้าที่เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิทัย่อย มหีน้าที่และความ
รบัผดิชอบตามคูม่อืฝ่ายบรหิารทีก่ําหนดไวแ้ลว้ 
 การกํากบัดูแลบรษิทัย่อย มกีารประชุมคณะกรรมการสมํ่าเสมอ และเป็นประจําเกอืบทุกเดอืน เพื่อ
รายงานข้อมูล ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงาน หรือขออนุมตัิรายการที่มีนัยสําคญั ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ระบบการควบคุมภายใน  บรษิทัฯ กําหนดใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
รดักุมเพยีงพอ  ทัง้น้ี บรษิทัฯ มมีาตรการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 2 ขัน้ตอน โดยลําดบัแรก ให้
บรษิทัย่อยประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในดว้ยตนเอง  และขัน้ต่อมา มกีารสุม่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัยอ่ยโดยผา่นการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั 
  (2)  บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อื่นของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไม่มขีอ้ตกลงเป็นอย่างอื่นที่มี
นยัสาํคญัต่อการดาํเนินงาน หรอืต่อการบรหิารงานของกลุม่บรษิทัฯ นอกจากการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามปกตวิสิยั
ของการดาํเนินธุรกจิ   
          

9.5  การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 
               บรษิทัมนีโยบายมาโดยตลอดในเรือ่งจรยิธรรมทีผู่บ้รหิารและเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะตอ้งพงึปฏบิตั ิ 
โดยยดึหลกัค่านิยม หรอืจรยิธรรมทางธุรกจิประจําบรษิทั คอื คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์  นอกจากน้ีมี
ระเบยีบบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งน้ีคอื 
 -   หา้มใชอ้าํนาจหน้าทีข่องตน หรอือาศยัอาํนาจหน้าทีข่องผูอ้ื่นเพือ่ประโยชน์สว่นตน หรอืเพือ่
ชว่ยเหลอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ 
            -   ตอ้งอุทศิเวลาและใหค้วามเอาใจใสแ่ก่งานและประโยชน์ของบรษิทั 
 -   ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเตม็ความรู ้ความสามารถ 

 -   ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 
               ในสว่นของมาตรการการลงโทษทางวนิยั  ในกรณีทีป่รากฎวา่มกีารกระทาํผดิระเบยีบวนิยัขา้งตน้
ทีก่ลา่วมาแลว้นัน้ บรษิทัฯ มกีาํหนดโทษไวเ้ป็นลาํดบัขัน้ตอนตามระเบยีบภายในของบรษิทัแลว้  

     นอกจากน้ีบรษิทัฯ ป้องกนัไม่ใหนํ้าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชใ้นการซื้อขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ เพื่อไม่เป็นการเกดิความไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิน
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ กําหนดให้ผู้บรหิาร และคณะกรรมการบรษิัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิประจาํปีหรอื
ไตรมาสต่าง ๆ และ 24 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้  โดยเลขานุการบรษิทัเป็นผูแ้จง้
ตารางเวลาละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหก้รรมการทุกคนทราบ 

 
 

 

  9.6.  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit fee) 
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 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจําปี 2556 คอื นายเตมิพงษ์   โอปนพนัธุ ์เลขทะเบยีน 
4501  หรอื นางสาวทพิวลัย ์ นานานุวฒัน์ เลขทะเบยีน 3459  หรอืนายกฤษดา  เลศิวนา เลขทะเบยีน 4958 
ซึง่สงักดั บรษิทั สาํนกังานเอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั  
 ผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น มคีวามเป็นอสิระ และไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ และ/หรอื ไม่มสีว่นไดเ้สยี
กบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย  ผูบ้รหิาร  หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่  กรรมการ หรอื บุคคลที่เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
อกีทัง้เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี  วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีมกีารเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชไีว้
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งสงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกนั โดยรายชื่อทัง้หมดที่เสนอนัน้ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด และมกีารแจ้งความเป็นอิสระตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้นให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาดว้ย 

ในรอบปี 2556  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่ สํานักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากดั  ซึ่งเป็นสํานักงานที่ผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย สงักัด รวมเป็นจํานวนเงนิ 
8,628,000.-บาท  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมม่กีารจา่ยค่าสอบบญัชใีหก้บัผูส้อบบญัชโีดยตรง หรอืบุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี หรอืสาํนกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 

 คา่บรกิารอื่น  (Non-audit fee)   
 ในรอบปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มกีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee)  หรอืไม่มงีาน
บรกิารอื่นทีย่งัไมแ่ลว้เสรจ็ ทีจ่ะตอ้งจ่ายในปีถดัไป ใหก้บัผูส้อบบญัช ีหรอื สาํนกังานสอบบญัช ีเอนิสท์ แอนด ์
ยงั จาํกดั หรอื บุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและสาํนกังานสอบบญัชอีื่นทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
   

  9.7.  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
บรษิัทฯ มกีารปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีสําหรบับรษิัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่

กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  โดยบรษิัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลไวแ้ล้ว 5 หวัขอ้ ตามข้อ 9.1 
ขา้งตน้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
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 บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)  ประกอบกจิการหลกั คอื การลงทุนในธุรกจิสิง่ทอ  พลาสตกิ ยาง 
โลหะ  การคา้  พลงังาน  และธุรกจิอื่นในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  เช่น อสงัหารมิทรพัย ์ เคม ีและ
พรมรถยนต ์โดยในการดาํเนินงาน บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย วา่ “คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility -CSR) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถ
เจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื” 
 ทัง้น้ีบรษิัทฯ มคี่านิยม  คอื  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  โดยถ่ายทอดค่านิยมน้ีจากผู้นํา
สงูสุดขององคก์รสูพ่นักงานทุกระดบั   ตัง้แต่ระดบับรหิารจนถงึระดบัปฏบิตักิารเป็นเวลากว่า 40 ปีทีผ่่านมา 
ใหร้บัทราบและถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารพจิารณาวสิยัทศัน์และพนัธกจิ  ตามสถานการณ์กาลเวลาที่
เปลีย่นแปลงไป เมือ่ปี 2556 ไดป้รบัเปลีย่นถอ้ยแถลงเป็นดงัน้ี  คอื 
 วิสยัทศัน์  (VISION) 
   “บรษิทัลงทุนชัน้นําทีไ่ดร้บัความเชื่อถอื  ทีล่งทุนในธุรกจิหลากหลาย และบรหิารจดัการการลงทุน
ใหบ้รษิทัเจรญิเตบิโต  และมคีวามมัน่คงอยา่งยัง่ยนื  โดยมผีลตอบแทนคุม้คา่ต่อการลงทุน” 
 พนัธกิจ (MISSION) 
   *  พฒันาธุรกจิทีม่อียูใ่หเ้ตบิโต  แขง็แรง 

*  ต่อยอดธุรกจิทีบ่รษิทัในกลุม่มคีวามชาํนาญ หรอื มอีงคค์วามรู ้
* จดัการการลงทุนทีม่อียูแ่ละสรรหาการลงทุนใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพระยะยาว และมผีลตอบแทนการ

ลงทุนทีด่ ี
* เสรมิสรา้งผูบ้รหิารรุน่ใหม ่ๆ ทีม่คีวามรู ้  ความสามารถ  และมคีวามเป็นผูนํ้า  สามารถเขา้กบั

วฒันธรรมองคก์รทีย่ดึหลกั คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ 
*  สง่เสรมิและใหโ้อกาสบุคลากรไดม้กีารพฒันาความรู ้ ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 
*  ปลกูฝังค่านิยมองคก์รทีด่อียา่งสบืเน่ือง 

     * กํากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตาม
มาตรฐานสากล  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เพิ่มมูลค่า   และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อบริษัทฯ   
ผู้เกี่ยวขอ้ง   และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย  ได้แก่  พนักงาน  ผู้ถือหุ้น  หรอืนักลงทุน  ลูกค้า  คู่ค้า   เจ้าหน้ี   
คูแ่ขง่  ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ
 อน่ึง  ขอบเขตของรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมฉบบัน้ี  มุ่งเน้นในส่วนของบรษิทัฯ ซึ่งเป็น
บรษิทัลงทุน และมกีารจาํหน่ายสนิคา้ประเภทวตัถุดบิทีใ่ชก้บัธุรกจิสิง่ทอ  ยางยดื  โลหะ ใหก้บับรษิทัในกลุ่ม 
และสง่ออกสนิคา้เทปกาวไปยงัต่างประเทศ ซึ่งในสว่นของการจดัจําหน่ายสนิคา้มสีดัสว่นทีไ่ม่มนีัยสาํคญั ใน
ส่วนของมาตรฐานขอ้มูลที่ใช้เปิดเผยได้คํานึงถึงความเสีย่งในการประกอบธุรกิจโดยสะท้อนออกมาในการ
ดําเนินงานจรงิของธุรกจิของ  บรษิทัฯ และรายงานตามหลกัการที่กําหนดแนวทางโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึง่ประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การรายงานการดาํเนินงาน CSR  ตามทีจ่ะกลา่วต่อไป  ไดค้าํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี คอื  ผูล้งทุน และ
หรอืผูถ้อืหุน้  พนกังาน  ผูร้ว่มทุน  ลกูคา้  คูค่า้  เจา้หน้ี  คู่แขง่  ชุมชนทอ้งถิน่  หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง
เจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา 
 การดาํเนินงานเรือ่ง CSR ของบรษิทัฯ ภายใตส้มรรถภาพองคก์ร และทรพัยากรทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
(รอบปี 2556) ประกอบดว้ย 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
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     1.1 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
            บรษิทัฯ ประกอบกจิการทําการคา้อยา่งเป็นธรรม  ไม่เอาเปรยีบคู่แขง่  ไมใ่ชข้อ้มลูทีล่่วงรูท้างธุรกจิ
หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง  แยง่ชงิธุรกจิจากคูแ่ขง่  ไมท่าํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่   บรษิทัฯ ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัของ
คูค่า้ มกีารรกัษาคํามัน่ทีต่กลงกนัไว ้ตวัอยา่งเช่น มกีารสัง่ซือ้ฝ้ายลว่งหน้า  ต่อมาราคาตลาดไดล้ดลง บรษิทัฯ 
ยงัคงปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดท้าํไว ้ รวมทัง้  มกีารชาํระเงนิตรงตามกาํหนดเวลาทุกครัง้ 
           นอกจากน้ี  บรษิทัฯ ทาํการคา้อยา่งเป็นธรรมกบัลกูคา้  โดยไมเ่อาเปรยีบลกูคา้  มคีวามซื่อสตัย ์  
มจีรยิธรรมเสมอมา 

     1.2  ความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกิจ 
      ในดา้นผูร้ว่มทุนกบับรษิทัฯ    ผูร้ว่มทุนกบับรษิทัฯ ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเสมอภาคเทา่เทยีมกนั มสีทิธิ
ในฐานะผูถ้อืหุน้เท่ากนั   และไดร้บัผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผลในจาํนวนและเวลาเหมอืนกบัฝ่ายไทย ทัง้น้ี 
ผลประโยชน์ทีผู่ร้ว่มทุนไดร้บัไมถ่กูเอาเปรยีบ     เน่ืองจากขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
มคีวามครบถว้น  ถกูตอ้ง และยดึหลกัโปรง่ใส  เป็นธรรม 
                  1.3  การเคารพในทรพัยสิ์นของผูอ่ื้น 
          บรษิัทฯ มปีระกาศให้พนักงานทุกคนไม่ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปัญญา  โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร  พนกังานใชส้นิคา้  อุปกรณ์  บรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้งตามกฎหมาย 
 

      2.  การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
              2.1  นโยบายต่อต้านการทจุริต 
                      บรษิทัฯ มนีโยบายดําเนินธุรกจิตามค่านิยมที่กล่าวขา้งต้นและการบรหิารจดัการที่ด ีให้มี
การปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์ ไม่ทุจรติ   ไม่เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ   และบรษิทัในกลุ่มทีป่ระเทศไทย  
แต่รวมทัง้กิจการที่บรษิัทฯ ลงทุนในต่างประเทศด้วย  โดยให้มีการบันทึกบญัชีครบถ้วน  ถูกต้อง  และ
คาํนวณภาษ ี รวมทัง้ชาํระภาษใีหถู้กตอ้ง ไมใ่หจ้่ายสนิบนใหผู้เ้กีย่วขอ้ง ดงันัน้ หน่วยงานทางการทีเ่กีย่วขอ้ง
จะไดร้บัขอ้มูลถูกต้อง มกีารชําระภาษีอย่างถูกต้อง รฐัไม่เสยีผลประโยชน์ เรื่องน้ีเป็นนโยบายที่บรษิทัฯ ยดึ
เป็นหลกัปฏบิตัมิาโดยตลอด ซึง่ทาํใหบ้รษิทัฯ เป็นทีน่่าเชื่อถอืจากภาครฐั และสงัคม 
     2.2  แนวปฏิบติัในหน่วยงานท่ีเป็นไปตามนโยบาย                               
  บรษิทัฯ มกีารปลกูฝังคา่นิยม  คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์  จากผูบ้รหิารสูพ่นกังาน
และมนีโยบายใหป้ฎบิตัติามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง  โดยสรา้งจติสาํนึกทัง้ผูบ้รหิารและพนักงาน    
นอกจากน้ี พนักงานจะไดร้บัคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบัการทํางาน   โดยกําหนดไวใ้นหมวด 6 คอื เรื่องวนิัยและ
การลงโทษทางวนิัย ข้อ 6.1 (ฉ)  และ  ขอ้ 6.2 (4)   ต้องปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ  และขอ้ 6.3  
เรื่องโทษการฝ่าฝืน  จนถงึการเลกิจา้งดว้ย เพื่อใหร้ะบบการดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ จงึมี
ระบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล มกีารตรวจสอบ ตดิตาม เพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติ 
โดยผา่นขบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอกีระดบัหน่ึง 
  ในปี 2556 คณะกรรมการมเีจตนารมณ์และนโยบายทีจ่ะดาํเนินการเพื่อต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ในสงัคม  โดยมมีตบิรจิาคเงนิสนับสนุน จํานวน 1 ลา้นบาท  ให้กบัโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
                   2.3  การเปิดเผยผลการดาํเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบติั   
                      ในปี 2556   ไมม่ปีระเดน็ปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสาํคญัเกีย่วกบัการดาํเนินคด ี    ถูก
ตรวจสอบ  ถูกกล่าวหา  ถูกฟ้องรอ้ง  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานเกี่ยวกบัการแข่งขนัไม่เป็นธรรม     การ
ทุจรติ  การเลอืกปฎบิตั ิ หรอืการจา้งงานไม่เป็นธรรม การไมป่ฎบิตัติามกฎหมาย  ตลอดจนไมม่คี่าปรบัหรอื
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การถกูลงโทษทีไ่มใ่ชค่่าปรบัในเรือ่งต่าง ๆ อนัเกดิจากการดาํเนินงานทีไ่มโ่ปรง่ใส  ไมถ่กูตอ้ง ในเรื่องดงักล่าว 
 

             3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
                บรษิทัฯ   สง่เสรมิการเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน  ทัง้ทางเสรภีาพ   ความเสมอภาคในการแสดงออก   
รวมทัง้สทิธทิางเศรษฐกจิ  สงัคม  และวฒันธรรม   ทีผู่เ้กีย่วขอ้งพงึไดร้บัตามมาตรฐานสงูสดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
                 3.1  หลกัการแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนท่ีใช้ในหน่วยงาน 
            บรษิทัฯ มนีโยบายเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน  ทัง้สทิธขิองพนกังาน เช่น การมเีสรภีาพในการ
แสดงความคดิเหน็ การรบัฟังประเดน็จากพนักงานและนําไปพจิารณาป้องกนั บรรเทา แกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิ
จากกจิกรรมขององค์กร หรอืสทิธขิองผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหุน้  บรษิทัฯ เคารพสทิธโิดยไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าจะ
เป็นผูล้งทุนภายในประเทศ  หรอื ผูล้งทุนต่างประเทศ  ตลอดจนบรษิทัฯ รบัฟังขอ้คดิเหน็จากผูถ้อืหุน้รายยอ่ย
และสนองตอบขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้รายย่อยดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ ดําเนินการโดยมผีูท้ําหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ ์
ให้ข้อมูลกับผู้ลงทุน  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวที่จะถึงต่อไป
ล่วงหน้า ก่อนวนัประชุม 4 เดือน นอกจากน้ี  บรษิัทฯ เคารพสทิธขิองลูกค้า  คู่ค้า โดยให้ได้รบัสทิธิตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หต้ามคาํมัน่ไว ้
                     3.2  นโยบายและแนวปฏิบติัในหน่วยงาน 
                ตามทีบ่รษิทัฯ มธีุรกจิหลกั คอื การลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัฯ มนีโยบายเรื่อง
สทิธมินุษยชนใหบ้รษิทัทีล่งทุนไม่ละเมดิสทิธเิสรภีาพของพนักงาน เคารพสทิธสิว่นบุคคล ดําเนินกจิการดว้ย
ความยุตธิรรม  ไม่เลอืกปฏบิตั ิ ดูแลเรื่องความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่าง
เครง่ครดั 
                      3.3  มาตรการสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิของแรงงาน 
                 บรษิัทฯ มีนโยบายให้สทิธิด้านแรงงานต่างๆ แก่พนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
ตลอดจนใหพ้นกังานไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัจากบรษิทัฯ และจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี
ดว้ย บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มมผีูแ้ทนจากฝ่ายบุคคลประชุมร่วมกนัเป็นระยะๆ เพื่อดูปัญหาแรงงานที่อาจ
เกดิขึน้  และหามาตรการแกไ้ขใหค้ลีค่ลาย  และทาํงานรว่มกนัอยา่งสงบสขุ 
 
              4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
                  ผูม้สีว่นไดเ้สยีสาํคญัสว่นหน่ึงขององคก์ร คอื พนกังาน  ลกูจา้ง   ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัทรพัยากรบุคคลเสมอมา  เน่ืองดว้ยเป็นกลไกขบัเคลื่อนองค์กรใหบ้รรลุเป้าหมายเชงิเศรษฐกจิ รวมทัง้มี
ผลกระทบทางดา้นสงัคมเชน่กนั 

 4.1  การจ้างงานและสวสัดิการ 
                  บรษิทัฯ มนีโยบายดา้นการบรหิารงานบุคคล  กําหนดหลกัเกณฑก์ารจา้งงาน ค่าตอบแทนตาม
ตําแหน่งงาน สวสัดกิาร  สทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยพนักงานไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรยีบ
ไดร้บัผลตอบแทนตรงตามกําหนดเวลาครบถว้น โดยบรษิทัฯ จ่ายคา่ตอบแทนเดอืนละ 2 ครัง้ ไดร้บัสวสัดกิาร
ต่างๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  ได้รบัเงนิสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนสํารองเลี้ยงชพีตาม
ระเบยีบของกองทุนฯ  ไดร้บัสวสัดกิารจากสหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานบรษิทัในกลุ่มสหยูเน่ียน   ไดร้บัสทิธิ
วนัหยุดตามประเพณี  วนัลา  และลาพกัผ่อนประจําปี (พกัรอ้น) ตามอายุงาน ได้รบัสทิธกิารตรวจสุขภาพ
ประจาํปีตามหลกัเกณฑ ์ในปี 2556 บรษิทัฯ  มพีนกังานรวมจาํนวน  86 คน อตัราสว่นของพนกังานทีเ่ขา้ใหม่
รอ้ยละ 9.30 อตัราส่วนของพนักงานที่พ้นสภาพรอ้ยละ 16.28 การกลบัเขา้ทํางานและอตัราการคงอยู่ของ
บุคลากรหลงัการใช้สทิธิล์ากจิเพื่อเลี้ยงดูบุตรอยู่ที่รอ้ยละ 100 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ให้ความเท่าเทยีมด้านแรงงาน
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และผลตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีวกนัโดยไมแ่บง่แยกวา่เป็นเพศชาย หรอืเพศหญงิ 
4.2  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

             แมว้่าบรษิทัฯ  จะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม    แต่บรษิทัฯ ไดค้ํานึงถงึเรื่องอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัของพนักงาน เช่น เรื่องคุณภาพน้ําที่ใชก้บัสุขภาพพนักงานตอ้งสะอาด   มสีวสัดกิารจดัน้ําดื่มที่ได้
คุณภาพสูงแก่พนักงาน  ให้พนักงานตรวจสุขภาพประจําปี  ระบบเครื่องปรบัอากาศมตีารางเวลาการล้าง
บํารุงรกัษา  มสีภาพแวดล้อมการทํางานที่ด ี มพีื้นที่เพยีงพอเหมาะสม  ระบบลฟิท์มตีารางตรวจเชค็ความ
ปลอดภัยเป็นระยะ ๆ  มีระบบสญัญาณเตือนภัย  กําหนดจุดติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลิงและตารางตรวจเช็ค  
บรษิทัฯ ประกอบกจิการประเภทการลงทุน จงึไมม่เีรื่องปลอ่ยมลภาวะทีเ่ป็นพษิต่อบรเิวณใกลเ้คยีง สภาพการ
ทํางานของพนักงานจึงมีมาตรฐานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยสูง นอกจากน้ี ผู้บรหิารรบัฟังข้อ
ร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อหามาตรการปรบัปรุงแก้ไขให้ตรงตามนโยบายการดําเนินงานขององค์กร ที่เน้น
ความสาํคญัของพนกังาน 

4.3  ความหลากหลายและโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั 
             บรษิทัฯ มพีนกังานทีห่ลากหลายไมว่า่จะเป็นดา้นเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา  อายุ  การศกึษา หรอืเรื่อง
อื่นๆ แต่บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและให้โอกาสเท่าเทียมกัน เช่น ให้
ค่าตอบแทนระหวา่งเพศหญงิและเพศชายเท่าเทยีมกนั  มกีารกําหนดอตัราเงนิเดอืนขัน้พืน้ฐาน ตามประเภท
ลกัษณะงาน และให้โอกาสพนักงานพฒันาทกัษะ  ความรู ้ ความสามารถ ตรงตามลกัษณะงานที่ทํา มกีาร
เลื่อนระดบังานใหก้บัผูท้ีม่ศีกัยภาพสงูขึน้  มกีารฝึกอบรมใหพ้นกังานอยา่งน้อยปีละ 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
             5.  ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
            บรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน  มคีวามปลอดภยัต่อสขุภาพของ 
ผูบ้รโิภค  มรีาคาเหมาะสมตามคุณภาพทีต่กลงไว ้
                  5.1  สขุภาพและความปลอดภยัของลกูค้า 
                 สนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นประเภทวตัถุดบิเกี่ยวกบัสิง่ทอ เช่น ฝ้าย เสน้ใยสงัเคราะห์  สแตนเลสสตลี 
(โลหะไรส้นิม) ซึง่นําไปผลติต่อเป็นผา้สาํเรจ็รปู  ยางยดื และกระตกิน้ําสญุญากาศ บรษิทัฯ  เลอืกจดัหาสนิคา้
ในคุณภาพที่มคีวามปลอดภยัต่อสุขภาพของคน  ส่วนโลหะไรส้นิมที่นําไปผลติต่อเป็นกระตกิน้ําสุญญากาศ  
ตอ้งมคีุณภาพระดบัดมีากเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพสนิคา้ทีด่ ี ไม่บุบสลาย  มคีวามทนทานในการใชง้าน  เมื่อผสาน
กบักระบวนการผลติของบรษิทัในกลุ่มแลว้  จะไดส้นิคา้กระตกิน้ําสญุญากาศทีม่คีวามปลอดภยัต่อสขุภาพใน
การบรโิภค ทัง้น้ี  สทีีใ่ชป้ระกอบการผลติสนิคา้ดงักลา่วเป็นระดบัสผีสมอาหาร  ทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจใน
สนิค้าของบรษิทัฯ ที่มคีุณภาพสงู โดยบรษิทัในกลุ่มเป็นผูผ้ลติและจดัจําหน่าย  ในทํานองเดยีวกนั บรษิทัฯ 
จําหน่ายสนิค้าเทปกาวที่มคีุณภาพด ี มมีาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้า UNITAPE, PANFIX, SELLO 
TAPE,  FUJI,   NICHIBAN ไปยงัต่างประเทศด้วย อน่ึง นอกจากบรษิทัฯ จะรกัษาคุณภาพสนิค้าแล้ว  ยงั
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ใหไ้ดร้บัสนิคา้  ตามคุณภาพ  ราคา  และชว่งเวลาทีต่กลงกนัไวซ้ึง่มคีวามเป็นธรรม 

 
 
 
5.2  การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัฯ คํานึงถงึเรื่องผูบ้รโิภคไดร้บัสนิคา้ที่มคีุณภาพดแีลว้ ต้องมขีอ้มลู  วธิกีารใชง้านอย่าง

ถูกตอ้ง  จงึจะบรรลุวตัถุประสงคใ์หลู้กคา้รูส้กึถงึความมคีุณค่าของผลติภณัฑ์และการไดร้บัประโยชน์จากการ
ใชผ้ลติภณัฑ ์บรษิทัฯ มกีารแสดงฉลากสนิคา้ตามมาตรฐาน  โดยมชีื่อสนิคา้ ยีห่อ้สนิคา้ ขนาดบรรจุ  เลขรหสั
กาํกบัผลติภณัฑ ์ สว่นประกอบ ซึง่จะระบุรหสัมาตรฐานสากล (บางสนิคา้ทีม่)ี คุณสมบตั ิ ขอ้แนะนําวธิกีารใช้
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งาน  คําเตอืน วนัเดอืนปีทีผ่ลติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมาย ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดเป็นไปตาม
ความเป็นจรงิ 

5.3  การส่ือสารการตลาดและความลบัทางธรุกิจของลกูค้า 
                   บรษิทัฯ ใชว้ธิสี ือ่สารการตลาดโดยฉลากของผลติภณัฑ ์ และขอ้มลูแนะนําวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ ์
ตวัอยา่งของสนิคา้กระตกิน้ําสญุญากาศทีบ่รษิทัฯ  โอนการจาํหน่ายใหก้บับรษิทัในกลุม่ทีเ่ป็นผูผ้ลติไปแลว้นัน้  
มเีพยีงแผ่นพบัพมิพร์ูปตวัอย่างของสนิค้ารุ่นต่างๆ หรอืแผ่นป้ายตวัอย่างสนิคา้เท่านัน้ บรษิทัฯ ไม่ไดท้ําสื่อ
การตลาดโดยการโฆษณาแต่อยา่งใด  จงึไมม่เีรื่องของการโฆษณาเกนิความจรงิ หรอืไมม่เีรื่องผูบ้รโิภคเขา้ใจ
ผิดในคุณภาพของสนิค้าแต่อย่างใด  แต่ผู้บรโิภคเองซึ่งเป็นผู้ใช้สนิค้าเป็นผู้ยอมรบัในคุณภาพและความ
ปลอดภยัต่อสุขภาพของสนิค้า เป็นผู้แนะนําบอกต่อภายในหมู่ผู้บรโิภคเอง บรษิัทฯ จงึไม่มตี้นทุนด้านสื่อ
โฆษณาการตลาด ทาํใหร้าคาของสนิคา้ไมต่อ้งรวมคา่โฆษณา จงึมรีาคาเป็นธรรมมากขึน้ 
             นอกจากน้ี  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิใหม้คีวามยัง่ยนื ตลอดเวลาทีผ่่านมา  
บรษิทัฯ ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของลูกคา้ ไม่มกีารนําขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอื
ผูเ้กี่ยวขอ้งโดยมชิอบ  ทีผ่่านมา ไม่มเีรื่องโทษปรบัจากการละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัขอ้กําหนด   
และการใชส้อยผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
 

6.  การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
            ลกัษณะธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการลงทุนและธุรกจิอื่นทีไ่มม่นียัสาํคญัเป็นประเภทซือ้มาขายไป 
การดําเนินงานจงึไม่ไดใ้ชท้รพัยากรทางธรรมชาตทิีจ่ะทําใหม้ผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ตามธรรมชาต ิ 
หรอืมสีิง่ที่มมีลภาวะ  น้ําเสยี ที่จะทําลายสิง่แวดล้อม ในส่วนของบรษิัทฯ มกีารดูแลการใช้พลงังานและน้ํา
อยา่งมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานปกต ิอยา่งไรกต็าม ในแงข่องบรษิทัทีไ่ปลงทุน มกีารดแูลการใชท้รพัยากร
และดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยูแ่ลว้ เชน่ 

   6.1  เร่ืองการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน 
   บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี   

ที่มลฑล Zhejiang โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีการศึกษาการลดใช้ปรมิาณถ่านหิน โดยใช้เทคโนโลยี่
สมยัใหม่มาใช้ในการดําเนินงาน  สามารถลดปรมิาณการใช้ถ่านหนิลงด้วยการนําเถ้าถ่านหนิ  ซึ่งเป็นกาก
เหลอืใชม้าใช้เป็นเชื้อเพลงิดว้ย ทําใหล้ดการใชท้รพัยากรทางธรรมชาต ิอกีทัง้ ทําใหผ้ลการดําเนินงานดขีึน้
เน่ืองจากลดตน้ทุน 
                      6.2  การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ   
                  บรษิทัฯ ทีไ่ปลงทุนทีเ่ป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลติทุกแห่ง มรีะบบการป้องกนัและลงทุนลด
ผลกระทบจากมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม  โดยมีการบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายกําหนด 
ตวัอย่างเช่น โรงงานผลติยางยดื  มรีะบบบําบดัน้ําเสยีภายในโรงงาน  2  ขัน้ตอน จนทดสอบว่าน้ําเสยีที่จะ
ปล่อยออกนอกโรงงานไม่ก่อให้เกิดมลพษิต่อสิง่แวดล้อม เมื่อผ่านระบบการป้องกนัและลดผลกระทบจาก
มลพษิแลว้ จงึจะปลอ่ยน้ําเสยีทิง้ได ้นอกจากน้ี  บรษิทัทีไ่ปลงทุนอื่น ๆ กป็ฎบิตัใินทาํนองเดยีวกนั 
 
           7.  การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
                 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีซึง่เป็นชุมชนทอ้งถิน่  ตลอดจนสงัคมภายนอก  เพื่อใหม้ชีวีติ
ความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ บรษิทัฯ มสีว่นรว่มดงัน้ี 

7.1  บทบาทในตลาดและการสร้างงาน 
บรษิัทฯ และบรษิัทที่ไปลงทุนมีการพฒันาชุมชน โดยจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นในละแวก
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ใกล้เคียงเข้าทํางานกับบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรากฐานความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งขึ้น
ยกตวัอยา่ง เช่น บรษิทัทีไ่ปลงทุนทีเ่ขตบางปะกง  และเขตบางชนั   พนกังานสว่นใหญ่ของบรษิทัในกลุ่มเป็น
ประชากรในพืน้ที่  ซึ่งเป็นตลาดแรงงานที่สาํคญัและสามารถสรา้งงานใหชุ้มชนในท้องถิน่ใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง 

7.2  การมีส่วนร่วมในชมุชน 
               ต่อเน่ืองจากขอ้ 7.1 บรษิทัดงักล่าวมกีจิกรรมประจําปี  โดยมกีารทอดกฐนิ  หรอื ทอดผ้าป่า
สามคัค ีทําบุญเขา้พรรษาให้กบัวดัใกลเ้คยีง บรจิาคหนังสอืให้ห้องสมุดที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง   เพื่อให้
สมาชกิในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากน้ีในปี 2556 บรษิทัฯ มกีารบรจิาคเงนิเพื่อมอบเป็น
ทุนการศกึษาให้กบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นเงนิ 100,000.-บาท และวทิยาลยัพาณิชยการบางนา เป็น
เงนิ 40,000.-บาท และสนับสนุนเงนิทุนปรบัปรงุหอ้งเรยีนใหค้ณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นเงนิ 2,000,000.-บาท  เพื่อปรบัปรุงดา้นกายภาพ และเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
บรษิัทฯ กบัสงัคมในวงกว้าง และเป็นโอกาสที่จะได้มีความร่วมมอืที่เป็นประโยชน์กบับรษิัทฯ ในอนาคต  
นอกจากน้ี  บรษิทัฯ รบัฟังขอ้คดิเหน็  ขอ้รอ้งเรยีนจากประชาชนในพืน้ที ่ เพื่อพจิารณาแกไ้ขปรบัปรุงพฒันา
ใหส้งัคมดยีิง่ขึน้ 
         ในรอบปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีรณีถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา หรอื ถูกฟ้องรอ้ง
ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  ชื่อเสยีง หรอื ความน่าเชื่อถอืของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอย่างมี
นยัสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเรือ่งหลกัการการดาํเนินการทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทัง้หมด 

 

  การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 
   บรษิัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ไว้ในคู่มอื   
การกํากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน โดยสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั
ของสหยูเน่ียน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ที่ได้ยึดถือปฏิบตัิเป็นวฒันธรรมองค์กร ซึ่งมีการ
ส่งเสรมิ ปลูกฝัง และถอืเป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบที่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องรบัทราบ ทํา
ความเขา้ใจ และปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 
    โครงสรา้งองค์กรได้จดัให้มรีะบบที่เพยีงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิห้การดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไมว่า่จะดว้ยการเรยีก รบั และจา่ยสนิบน 
    บรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มกีารปฏิบตัิเป็นไปตามคู่มอืการ
กํากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน โดยมกีารตรวจสอบเป็นการประจํา 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการผูอ้ํานวยการ ซึง่จะกําหนดใหก้ารตรวจสอบในสว่น
ทีเ่กีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นสว่นหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายใน 
    บรษิทัฯ จะนําหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) ไปพจิารณาปรบัปรุง/ทบทวน
คู่มอืการกํากบัดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน เพื่อใหม้แีนวทางปฏบิตัทิี่
ชดัเจนและครอบคลุมมากขึน้ 

11.   การควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง 
            
 11.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน 
          บรษิทัฯ ได้เน้นระบบการควบคุมภายในเป็นหวัใจสําคญัของระบบการปฏบิตังิาน ระบบการเสนอ
รายงานทางการเงนิ ระบบการปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยมี
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วตัถุประสงค์ให้ผูบ้รหิาร พนักงานขององค์กร ปฏบิตังิานดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้
เสียต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร  เพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินธุรกิจภายใต้
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดใ้นระยะยาว ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารกําหนดบุคลากรดา้นต่างๆ เพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว ้รวมทัง้มรีะบบการติดตาม ดูแลระบบการดําเนินงานของ
บรษิทัย่อย โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ดูถงึว่าระบบสามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารอาจนําไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอีํานาจหรอืไม่ดว้ย  ในปี 
2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ แลว้ เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2556 มสีาระสาํคญัสรปุไดด้งัน้ี 
 

  11.1.1  องคก์รและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานที่สาํคญัของระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธผิล  คณะกรรมการไดด้แูล ใหม้กีารกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิทีเ่หมาะสม และแผนการลงทุน
ที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนักงาน  ส่วนเป้าหมายการปฏิบตัิงานได้
กําหนดโดยประเมนิจากการคาดการณ์ที่เห็นว่าเป็นไปได้และมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ คอืเป้าหมายที่
กาํหนดไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ  ตลอดจนไดม้กีารวเิคราะหถ์งึการใหส้ิง่จงูใจ หรอืผลตอบแทน
แก่พนกังานแลว้วา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไมส่งูหรอืตํ่าเกนิไป  มกีารจดัโครงสรา้งองคก์รทีช่่วยใหฝ่้าย
บรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยมกีารจดัทําแนวทางและแต่งตัง้กรรมการจากบรษิทัฯ 
เข้าไปดูแลบรษิัทย่อย มีการมอบอํานาจให้ผู้บรหิารและแสดงโครงสร้างองค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้ผู้บรหิารสามารถสื่อสารประสานงาน และกํากบัการปฏิบตัิงานขององค์กรให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และติดตามการดําเนินงานของบรษิทัที่ลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยแยก
อย่างชดัเจนตามกลุ่มธุรกจิ  ตามภูมศิาสตร ์ มกีารกําหนดเป้าหมายแต่ละปีล่วงหน้า รวมถงึทําการวดัผลทุก
เดอืนโดยมกีรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมกีารทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ ในส่วนการทํางานของพนักงาน นอกจากการวดัผลตามแผนแล้ว ยงัมกีารกําหนดระยะเวลาของงานที่
ต้องแลว้เสรจ็ นอกจากน้ี บรษิทัมขีอ้กําหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรม และขอ้กําหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนักงาน
ปฏบิตัตินในลกัษณะที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้
บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน ซึ่งเป็นขอ้กําหนดในคู่มอืฝ่ายบรหิารและระเบยีบพนักงานในหมวดวนิัยและการ
ลงโทษทางวินัย  ระเบียบเกี่ยวกับการรกัษาความลบั  และมีค่านิยมสําหรบัการดําเนินงานภายใต้หลกั
จรยิธรรมทางธุรกจิคอื คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์ ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้ง ในเรื่องธุรกรรมทาง
การเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิารทัว่ไป  บรษิทัฯ มกีารจดัทํานโยบายเป็นแนวทางการบรหิารที่ยดืหยุ่นได ้
แต่เรื่องระเบยีบวธิปีฏิบตัิงานมขีอ้กําหนดขัน้ตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่รดักุม และเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
ภายใตก้ารกําหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน  บรษิทัฯ ไดค้าํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัและผูล้งทุนใน ระยะยาวเชน่กนั 

 
 11.1.2  การบริหารความเส่ียง 
    บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทําหน้าทีป่ระเมนิเหตุการณ์ทีเ่ป็นสาเหตุของความเสีย่ง 
ซึง่อาจมาจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดยประเมนิจากสภาวะการตลาด เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป รวมทัง้การเมอืง และผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยน ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้บ่งประเภทความเสีย่ง 
ตามดา้นต่างๆ คอื ดา้นธุรกจิ ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการเงนิ และปัจจยัทีม่าจากเหตุการณ์ภายนอก โดยใน
แต่ละด้านพจิารณาลกัษณะความเสีย่งเรื่องต่างๆ วเิคราะห์โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นกบั
บรษิทัฯ การจดัลําดบัความสําคญัที่มนีัยสําคญัต่อบรษิทัฯ และกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่งให้อยู่ใน
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ระดับที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป มีการติดตามทบทวนผลการประเมินและปรบัปรุงข้อมูลให้ทัน
สถานการณ์เป็นระยะๆ  เพื่อกําหนดนโยบาย  และตดิตามดูแลเรื่องน้ีใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และกําหนดให้
คณะทํางานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานต่างๆในขัน้ตอนต่อไป ตัวอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนในอนาคตที่อาจไม่บรรลุจุดประสงค์และหามาตรการแก้ไขเป็นต้น ทัง้น้ี มรีะบบการสื่อสารให้
พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ  และปฏบิตัติามมาตรการการบรหิารจดัการเพื่อลดความเสีย่ง และใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการของแต่ละหน่วยงานรายงานผลการดาํเนินงานในเรื่องทีม่คีวามสาํคญัและมผีลกระทบมากต่อบรษิทัฯ
เป็นระยะเพื่อเป็นการตดิตามวา่แต่ละหน่วยงานทางธุรกจิมกีารปฏบิตัติามมาตรการหรอืแผนงานทีไ่ดก้ําหนด
ไวแ้ลว้    
 
 11.1.3  การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บรษิทัฯ มกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และอาํนาจอนุมตัวิงเงนิของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไว้
อยา่งชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ มกีารแยกงานสามดา้นต่อไปน้ี
ออกจากกนัไม่ปะปนกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนัได้ คอื หน้าที่ในการอนุมตั ิหน้าที่
ของการบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และหน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ  สว่นในกรณีทีบ่รษิทั
มกีารทําธุรกรรมกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  ผู้บรหิาร หรอื ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวนัน้  จะเป็น
รายการระหว่างกนัทีม่ปีระเภทรายการเป็นไปตามธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และมเีงือ่นไขทางการคา้โดยทัว่ไป 
ซึ่งถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบับุคคลภายนอกอื่น ๆ  โดยได้คํานึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ เป็นสาํคญั และ
การพิจารณาอนุมตัิการทําธุรกรรมได้กระทําโดยผู้ที่ไม่มสี่วนได้ส่วนเสยีในธุรกรรมนัน้  ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนั และมี
การเปิดเผยขอ้มูลทัง้ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืในหมายเหตุประกอบงบการเงนิดว้ย  ใน
กรณีทีม่กีารทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เช่นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารฯ นัน้ มาตรการของบรษิทัฯ ได้
ครอบคลุมถงึกรณีทีผู่เ้กี่ยวขอ้งดงักล่าวนําโอกาส หรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัดว้ย 
ซึง่กําหนดในคู่มอืฝ่ายบรหิาร  ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีารอนุมตัธิุรกรรมกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผูกพนั
บรษิทัฯ ในระยะยาว เชน่ การซือ้ขายสนิคา้  การคํ้าประกนั  บรษิทัฯ มกีารตดิตามใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขทีต่ก
ลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพนักบับรษิทัฯ  ในกรณีที่บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่ม  
บรษิัทฯ มีการติดตามดูแลผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการ
กําหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิัทดงักล่าวถือปฏิบตัิด้วย 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ มมีาตรการและนโยบายที่จะตดิตามใหก้ารดําเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งทุกประการ  ทัง้น้ีเพือ่ลดความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ และใหบ้รษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 
 

 
         11.1.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 
 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการ
ตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีเ่พยีงพอและถูกตอ้ง ดงันัน้ การเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการ
พจิารณา ฝ่ายบรหิารที่เกี่ยวขอ้งจะเสนอรายละเอยีด และชี้แจงประเดน็ต่างๆ ที่สาํคญัต่อการพจิารณาในที่
ประชุม โดยมกีารจดัขอ้มูลที่สาํคญัอย่างเพยีงพอ เพื่อประกอบการตดัสนิใจ โดยกรรมการบรษิทัฯ จะไดร้บั
หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ  มกีารบนัทกึรายละเอยีดตามควร  เชน่ เรื่องทีเ่สนอ  ขอ้ซกัถาม  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของ
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กรรมการ ทัง้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล (ถ้าม)ี ในเรื่องของการจดัเก็บเอกสารประกอบการ
บนัทกึบญัช ี บรษิัทฯ ได้จดัเก็บครบถ้วน โดยแยกเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รบัแจ้งจากผู้สอบบญัชวี่ามี
ขอ้บกพร่องในเรื่องน้ี  ส่วนในเรื่องของนโยบายบญัชี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ฝ่ายบรหิารได้ใช้
นโยบายการบญัชตีามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อ
สะทอ้นใหแ้สดงผลประกอบการที่เป็นไปตามความเป็นจรงิ มสีาระสาํคญัครบถว้นและถูกตอ้ง ทัง้น้ี หลกัการ
ปฏิบตัิดงักล่าว สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการบญัชี  พ.ศ.2543 รวมทัง้เลือกใช้สํานักงานสอบบญัชทีี่มี
มาตรฐาน และมคีวามน่าเชื่อถอื สว่นผูส้อบบญัชทีีส่งักดัสาํนกังานดงักลา่ว ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน
ก.ล.ต. ดว้ย 
 
 11.1.5  ระบบการติดตาม 
 เพื่อให้การดําเนินงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  บรษิทัฯ มกีารกําหนดเป้าหมายการดําเนิน
ธุรกจิ คณะกรรมการได้เปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานของฝ่ายบรหิารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
หรอืไม ่ ในกรณีทีผ่ลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้มคีวามแตกต่างจากเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการแก้ไขจะพจิารณาเป็นแต่ละกรณี ในเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได ้
อนัเน่ืองมาจากสิง่แวดลอ้มหรอืขอ้จํากดัที่ทําให้แก้ไขไม่ได้  คณะกรรมการกจ็ะรบัทราบถงึการดําเนินการที่
จะตอ้งปรบัเปลีย่น  นอกจากน้ี  บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว้
อย่างสมํ่าเสมอ โดยการรายงานผลการตรวจสอบให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้น้ีเพื่อให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งอสิระ และเสนอรายงานไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ถา้มกีารตรวจพบ
ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสาํคญั ไดก้ําหนดใหร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยพลนั  เพื่อจะไดพ้จิารณา
สัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้น้ีถ้ามกีรณีการเกิดเหตุการณ์ทุจรติ หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์
ทุจรติ หรอืมกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระทําทีผ่ดิปกตอิื่นซึ่งอาจจะมผีลกระทบต่อชื่อเสยีง และ
ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั ผูต้รวจสอบภายในนอกจากจะรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบแลว้ จะรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวให้ผูบ้รหิารทราบดว้ย โดยฝ่ายจดัการต้องรายงานความคบืหน้าใน
การปรบัปรุงข้อบกพร่องหรอืเหตุการณ์ดงักล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทฯ 
บริษัทฯ กําหนดไว้ว่า ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะมีบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรในรายงานการประชุมไว้ด้วย แต่ทัง้น้ียงัไม่มี
เหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้เช่นนัน้ ทัง้น้ีบรษิทัฯ ได้เปิดเผยรายงานการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวแ้ลว้ตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9  เรือ่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 11.2  ประเมินข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน      
     ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจํา ไม่มีข้อบกพร่องอย่างมี
นยัสาํคญัเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากมผีูค้วบคุมดแูล ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ ใหป้ฏบิตัติามระบบ
ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
 
 11.3  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ตามที่
กล่าวในขอ้ 11.1 ในสว่นของผูส้อบบญัช ีจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปี 2556 ไม่มขีอ้สงัเกตุ
ในเรื่องดงักล่าวแต่อย่างใด  ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเหน็ในเรื่องน้ีแลว้ ซึ่งดูไดใ้นรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบหมายเลข 5.9 
 
 11.4  หวัหน้างานตรวจสอบภายใน   
 11.4.1  ชื่อผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน คอื นางสาววชิุดา  วชัรวริุฬห ์ทัง้น้ีไดแ้นบ
ขอ้มลูประวตัไิวใ้นเอกสารแนบ 3 
 11.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการดูแลให้ผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวสอบภายในมวุีฒิ
การศกึษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วแลว้ 
 11.4.3  การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ไดร้บัการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. รายการระหว่างกนั 
 

 รายการระหว่างกนั 
 (1)   ลกัษณะของรายการระหว่างกนัที่ผ่านมา  เป็นรายการที่เกดิขึน้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทัที่มี

เงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป  ไม่ไดม้รีายการผดิปกต ิหรอืคดิราคาทีไ่ม่เหมาะสม ลกัษณะของรายการสว่นใหญ่
เป็นการซือ้ขายสนิคา้  ลกูหน้ี  เจา้หน้ีระหวา่งกนั  เงนิกูย้มืและเงนิใหกู้ย้มืระหวา่งกนั ในฐานะบรหิารเงนิของ
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บรษิทัในกลุ่มใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราทีอ่งิกบัอตัราดอกเบีย้ตามแต่ประเภทธุรกจิของ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศขนาดใหญ่แหง่หน่ึง  

 นโยบายในการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทมี
นโยบายคอืความจําเป็นและความสมเหตุสมผลที่ต้องมรีายการนัน้ๆ  ซึ่งมกัเป็นรายการปกตทิางการค้าที่
เกี่ยวเน่ืองกบัการประกอบธุรกจิตามปกตอิยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสนิค้าระหว่างกนั หรอืการใหกู้้ยมื
เงนิระหวา่งกนั ราคาและผลตอบแทนทีค่ดิระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาตลาด เช่นถา้เป็นกรณีการคดิดอกเบีย้  
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงที่เกิดรายการนัน้ ๆ  ซึ่งอตัรา
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเทา่กบัอตัราตลาด 

บรษิทัไมม่กีรณีเกดิรายการระหวา่งกนัทีผ่ดิปกตทิางการคา้หรอืมรีายการระหว่างกนัเป็นกรณีพเิศษ 
จึงไม่จําเป็นต้องมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรอืผู้ชํานาญการที่เป็นอิสระเกี่ยวกบัรายการ
ระหวา่งกนั  ในระหว่างปีที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไม่มแีบบขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืร่างหนังสอืชี้
ชวน จงึไม่มคีวามเหน็ของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัน้ี ที่ผ่านมา ในกรณีที่
บรษิทัฯ มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผา่นทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยครบถว้น 

 
 (2)  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

เดิมบรษิัทฯ ทําหน้าที่ด้านการตลาด  เป็นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบับรษิัทในกลุ่มที่ทําการผลิต
ทัง้หมด จงึมรีายการซือ้-ขายสนิคา้ระหวา่งกนั ลกูหน้ี-เจา้หน้ี และดอกเบีย้รบัจา่ยระหวา่งกนั แต่เน่ืองจากสภาพ
การแข่งขนัในตลาดเปลี่ยนไป  จงึต้องมกีารปรบัเปลี่ยนให้การทําธุรกิจมคีวามคล่องตวัมากขึ้น ในปี 2550 
บรษิทัฯ จงึมนีโยบายแยกการบรหิารการขายออกไปสู่บรษิทันัน้ๆ  ดงันัน้รายการซื้อขายสนิคา้ระหว่างกนัจงึ
ลดลงมาก  สว่นรายการดอกเบีย้รบัจ่ายระหวา่งกนัยงัคงมอียู ่ เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัรบัชว่ยบรหิารเงนิของบรษิทั
ในกลุ่ม เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสุด ดงันัน้รายการเหล่าน้ี จงึมคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผล
ของการเกดิรายการระหวา่งกนั 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มกีารขายทรพัยส์นิทีไ่ม่ไดใ้ชง้านใหก้บันิตบุิคคลซึง่เขา้ขา่ยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
โดยบรษิัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดผ่านสื่อของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 23 
พฤษภาคม 2556ซึ่งบรษิัทฯ จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบํารุงรกัษาทรพัย์สนิให้คงสภาพที่ดีไว้ โดยได้รบั
ผลตอบแทนเทา่กบัราคาประเมนิของผูป้ระเมนิราคาอสิระ เพือ่นําไปหาผลประโยชน์สว่นเพิม่ต่อไป  

 
        (3)  ขัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั  เป็นไปตามปกตธุิรกจิ ซึ่งเปรยีบเสมอืนหน่ึงเป็น 
บุคคลภายนอก ที่มขี ัน้ตอนการอนุมตัริายการตามระบบปกตทิางการคา้โดยทัว่ไป ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทั
เคยอนุมตัใินหลกัการใหก้ระทาํรายการระหวา่งกนัไดใ้นประเภททีเ่ป็นรายการปกตธิุรกจิทางการคา้โดยทัว่ไป
ไวแ้ลว้  ในสว่นของการตดิตามรบัจา่ยชาํระเงนิ มกีารกําหนดวนัครบกําหนดชาํระเงนิของแต่ละรายการ และมี
การกํากบัดูแลใหด้ําเนินการตามที่กําหนดไว ้ทัง้น้ีการอนุมตัริายการแต่ละประเภทไดป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากน้ี รายการระหว่างกนัซึ่งเขา้ข่ายรายการที่เกี่ยว
โยงกนั มขี ัน้ตอนผ่านการพจิารณา และใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จงึเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัฯ พจิารณาเป็นลาํดบัสดุทา้ย และมกีารเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยครบถว้น 
 
          (4)   นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
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 ในกรณีมรีายการระหว่างกนั บรษิทัฯ มนีโยบายในการทํารายการอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุก
ฝ่าย ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงค์ให้เกดิผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นสําคญั ทัง้ยงัมนีโยบายปฏิบตัใิห้ถูกต้อง
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย(์ก.ล.ต) และเปิดเผยขอ้มลูในสาระสาํคญัอยา่งเพยีงพอ 

  แนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นไป รายการระหว่างกนัของ
กลุ่มบรษิทัจะน้อยลง เน่ืองจากที่ผ่านมารายการระหว่างกนัสว่นมากจะเป็นรายการทางการคา้ปกต ิเช่นการ
ซื้อขายสินค้า รายการลูกหน้ี เจ้าหน้ี ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เมื่อบริษัทฯ มีนโยบาย
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างช่องทางการขายสินค้า และการบริหารงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่ม เป็นให้
บรษิทัผู้ผลติสนิค้าเป็นผู้จําหน่ายสนิค้าเอง เพื่อความคล่องตวัและสามารถปรบัเปลี่ยนการตดัสนิใจในการ
เลอืกผลติ หรอืกําหนดราคาขายสนิคา้ไดเ้องใหท้นักบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในปัจจุบนั 
เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม และเพื่อความเจรญิเตบิโตขององค์กรในระยะยาว ดงันัน้แนวโน้ม
รายการที่เคยเกิดขึ้นเป็นปกติจะน้อยลง ยกเว้นบางสนิค้าที่มีสญัญากําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้าน้ี  ส่วน
รายการการฝากเงนิ การกู้เงนิ ระหว่างบรษิัทในกลุ่ม ยงัคงเหมือนเดิม เน่ืองจากเป็นการบรหิารเงนิของ
ภายในกลุม่บรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเป็นเกณฑ ์

 
 ขอ้มลูรายการระหวา่งกนั ปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5.8     
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     ส่วนที ่3  
     ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั 
 ประกอบดว้ย งบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ และอตัราสว่นทางการ
เงนิทีส่าํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยดงัน้ี 
 13.1 สรุปรายงานการสอบบญัช ีในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมาเป็นแบบไมม่เีงือ่นไข ปรากฏตามเอกสารแนบ  
5.2 
 13.2 ขอ้มูลสรุปงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เปรยีบเทยีบ 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏตาม
เอกสารแนบ  5.3, 5.4, 5.5, 5.6  
 13.3  อตัราส่วนทางการเงนิที่สาํคญั ซึ่งสะทอ้นถงึฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในธุรกจิหลกั
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่า่นมา ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข  5.7  
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14.การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ(Management Discussion and Analysis)  
 บรษิทัฯ มธีุรกจิหลกั คอืการลงทุนในธุรกจิหลายประเภท ซึ่งแบ่งเป็นธุรกจิทีเ่ป็นการผลติ และไม่ใช่
การผลติ รวมทัง้จาํหน่ายวตัถุดบิประเภทสิง่ทอ และสง่ออกเทปกาว ซึง่ธุรกรรมมไีมม่ากนกั ในสว่นของบรษิทั
ย่อยที่เป็นธุรกรรมการผลติและจําหน่าย ประกอบด้วยประเภทสิง่ทอ พลาสติก ยาง และโลหะ ในส่วนน้ีมี
สนิคา้กระตกิน้ําสุญญากาศดว้ย  ในสว่นของธุรกจิทีไ่มใ่ช่การผลติ คอืสว่นงานการคา้ ปัจจุบนัจาํหน่ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  นอกจากน้ีมีธุรกรรมการลงทุนและอื่นๆ เช่น ลงทุนเกี่ยวกบัพลงังานประเภท
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ตลอดจนลงทุนในบรษิทัรว่มอื่นเกีย่วกบัธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เป็นตน้ 
 

 1. ภาพรวมการดาํเนินงานและปัจจยัท่ีทาํให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั   
 ในรอบปี 2556 ผลการดําเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ซึ่งคํานวณตามวธิรีาคา
ทุน มกีําไรสุทธ ิ1,449.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 431.78 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 42.41 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมี
กําไรสุทธ ิ1,017.99 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากรายการเงนิปันผลรบัซึ่งรวมผลตอบแทนจากเงนิลงทุนใน
บรษิัทร่วมรอการจําหน่าย รวมแล้วเพิ่มขึ้น 433.45 ล้านบาท  ผลต่างจํานวนน้ีได้รบัจากกลุ่มโรงไฟฟ้า 
Jiangsu-Union Cogeneration Group ซึ่งสบืเน่ืองจากฝ่ายไทยมคีวามประสงค์จะจําหน่ายเงนิลงทุนใน
กลุ่มบรษิทัดงักลา่ว 3 บรษิทั ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้วสิามญัจงึมมีตใิหจ้ดัสรรเงนิกาํไรสะสม จา่ยใหผู้ถ้อืหุน้โดยตอ้ง
ขออนุมตัสิง่เงนิออกนอกประเทศจากทางการก่อน ดงันัน้ผลตอบแทนในสว่นน้ีไมใ่ชเ่กดิจากผลการดาํเนินงาน
ปกต ิแต่เกดิขึน้ครัง้เดยีวในปีน้ี จากการขายเงนิลงทุนดงักล่าว บรษิทัฯ รบัรูก้ําไรจากการขายเงนิลงทุนในสว่น
น้ีจํานวน 173 ล้านบาท  นอกจากน้ีเมื่อไตรมาสที่ 4 มกีารขายเงนิลงทุนในโรงไฟฟ้า Yunnan Energy 
Qujing Union Power Co., Ltd. (Qujing) ซึ่งได้หยุดดําเนินงานมาหลายปี แต่เพิ่งจะหาผู้ซื้อได้ ก่อน
หน้านัน้ เงนิลงทุนน้ีไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบกบัขาดทุนต่อเน่ืองมาตลอด บรษิัทฯ มกีาร
บนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนน้ีไว ้ในครัง้น้ีเมื่อขายเงนิลงทุนได ้เกดิกําไรจากการขายเงนิลงทุนทาง
บญัช ี110.26 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบจํานวนเงนิค่าขายเงนิลงทุน Qujing และมูลค่าสุทธหิลงัหกัค่าเผื่อ
ดอ้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าว  เหตุการณ์ต่อเน่ืองจากการรบัเงนิค่าขายเงนิลงทุนและรบัผลตอบแทนจากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วมรอการจําหน่าย บรษิทัฯ ถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่งไม่
สามารถใชส้ทิธิเ์ครดติภาษทีีป่ระเทศไทยได ้ เน่ืองจากบรษิทัฯ ไมม่จีาํนวนเงนิภาษทีีต่อ้งชาํระเพิม่ในประเทศ
ไทย ประกอบกบัภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่ายน้ี ไมส่ามารถใชส้ทิธิข์า้มปีได ้บรษิทัฯ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งตดัจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายของปี 2556 จํานวน 119.88 ลา้นบาท  ทัง้น้ี เมื่อบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้จากสาเหตุขา้งต้น 
จงึหาผลตอบแทนเพิม่เป็นสาเหตุใหม้ดีอกเบี้ยรบัเพิม่ขึน้จํานวน 45.65 ลา้นบาท  นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีาร
บนัทกึค่าใชจ้่ายประเภทค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีปั่จจุบนัไม่ไดใ้ชง้านและไมก่่อใหเ้กดิผลตอบแทนที่
ตัง้อยูท่ีศ่รรีาชา จาํนวน 56.24 ลา้นบาท ซึง่สบืเน่ืองจากคูค่า้ยกเลกิสญัญาเชา่  ในอนาคต ถา้หากบรษิทัฯ หา
ผูเ้ช่ารายใหมไ่ดเ้มื่อใด กต็อ้งกลบัรายการ การบนัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยจ์าํนวนดงักล่าว อน่ึง ใน
ปีทีแ่ลว้ มกีารโอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 108.31 ลา้นบาท เปรยีบเสมอืนมรีายได้
เพิม่ขึน้เน่ืองจากสญัญาณขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าไดห้มดไป  แต่ในปี 2556 ไม่มรีายการดงักล่าว จากสาเหตุ
หลกัขา้งต้นทําให้กําไรสุทธสิาํหรบัปี 2556 ตามงบการเงนิรวมเฉพาะกจิการแสดงดว้ยวธิรีาคาทุน มจีํานวน 
1,449.77 ลา้นบาท 
 ตามงบการเงนิรวม แสดงกําไรสุทธติามวธิสีว่นไดเ้สยี ซึ่งไม่เท่ากบักําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
กิจการซึ่งแสดงด้วยวธิรีาคาทุนขา้งต้น  ในปี 2556 ผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตามงบ
การเงนิรวม สว่นทีเ่ป็นกาํไรของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจีาํนวน 938.53 ลา้นบาท ลดลง 270.97 ลา้นบาท หรอื
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รอ้ยละ 22.40 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมกีําไรสุทธใินสว่นที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,209.50 ลา้นบาท  
สาเหตุหลกัหรอืปัจจยัทีท่าํใหม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ทีม่ผีลต่อการดาํเนินงาน สรปุไดด้งัน้ี 
 1.1 เป้าหมายและนโยบายของหน่วยงานภาครฐั   
       ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในธุรกจิพลงังานทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี สว่นหน่ึงอยู่
ในมณฑลเจยีงซู ซึ่งปฏบิตัติามขอ้กําหนดของทางการ ต่อมาภาครฐัมนีโยบายใหบ้รษิทัที่ไปลงทุนตอ้งลงทุน
เพิม่ขึน้มาก เพื่อดแูลสิง่แวดลอ้มใหม้คีุณภาพสงูขึน้อกี แต่ไมม่นีโยบายเรื่องขอ้ตกลงราคาขายใหอ้งิกบัตน้ทุน
จากการประเมนิสถานการณ์ในอนาคต ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่มหีรอืไม่คุ้มค่ากบัการลงทุน กลุ่ม
ของฝ่ายไทยจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งขายเงนิลงทุนในกลุ่มน้ีจาํนวน 3 บรษิทั ตามรายละเอยีดหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิขอ้ 12 เน่ืองจากสถานการณ์เปลีย่นแปลงซึง่เกดิจากนโยบายของหน่วยงานภาครฐั 
 จากเหตุการณ์ขา้งตน้ นโยบายของภาครฐัเรื่องภาษเีงนิได ้กําหนดใหม้กีารหกัภาษเีงนิได ้หกั ณ ที่
จ่าย จากเงนิที่จะโอนออกจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ทําให้ธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ มี
คา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีเพิม่ขึน้ 119.88 ลา้นบาท  
 1.2  ทศิทางและแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการดาํเนินงาน 
         1.2.1 ทีผ่่านมาหลงัเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิในแถบยุโรป และอเมรกิา ทําใหก้ําลงัการสัง่ซื้อสนิคา้
ชิน้สว่นอเีลคทรอนิกส ์และสิง่ทอ ลดลงเมื่อเทยีบกบัภาวะปกต ิคู่คา้ของบรษิทัฯ ซึ่งเช่าทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์
โรงงานของบรษิทัฯ ทีศ่รรีาชาตอ้งลดการผลติใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรม จงึยกเลกิ
สญัญาเชา่ทรพัยส์นิดงักลา่วกบับรษิทัฯ ทาํใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินงานในสว่นน้ีลดลง  นอกจากน้ี บรษิทัรว่ม 
ซึ่งลงทุนโดยบรษิทัย่อย ในธุรกิจสิง่ทอ ซึ่งมภีาวะซบเซา ประสบผลขาดทุนต่อเน่ือง ผลประกอบการไม่ได้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้ตอ้งเลกิกจิการ ทัง้น้ีเป็นผลมาจากปัจจยัภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 
 อย่างไรกต็าม ภาวะเศรษฐกจิในประเทศญี่ปุ่ น เริม่กระเตื้องขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี 2556 มผีลทํา
ให้ธุรกิจการผลติกระติกน้ําสุญญากาศของบรษิัทย่อยมคีําสัง่ซื้อเพิม่ขึ้นจากประเทศญี่ปุ่ น ส่งผลให้ผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะสว่นน้ีดขีึน้ 
 1.3  ความผนัผวนจากราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดรองต่างประเทศ 
        บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัคือ การลงทุน ซึ่งมีทัง้เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บรษิัทร่วม ที่
ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การจําหน่าย และการค้า อีกทัง้มีการลงทุนในตลาดรองที่
ต่างประเทศ ตามมาตรฐานการบญัชี ณ ทุกวนัสิ้นงวด ยอดคงเหลือของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ในความ
ต้องการของตลาดในต่างประเทศ ต้องคํานวณปรบัมูลค่าให้เท่ากบัราคาตลาด ณ วนัสิน้งวดนัน้ๆ ผลต่างที่
เกดิขึน้ระหวา่งราคาตามบญัชแีละราคาตลาด กาํหนดใหบ้นัทกึบญัชเีขา้รายการกาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้
จรงิจากการปรบัมูลค่าของเงนิลงทุนเพื่อค้า และรวมอยู่ในงบกําไร (ขาดทุน) ต่อเมื่อมกีารขายหลกัทรพัย์
ดงักล่าวออกไป จงึทําการลา้งยอดบญัชน้ีีออก และเปลีย่นรายการเป็นกําไร (ขาดทุน) จรงิ จากการจําหน่าย
เงนิลงทุน ดงันัน้ถ้าราคาหลกัทรพัย์ในตลาดรองมคีวามผนัผวนมากเพยีงใด ส่งผลให้ต้องรบัรูส้่วนต่างในงบ
กําไร (ขาดทุน) มากขึน้เพยีงนัน้ ในปีทีแ่ลว้ บรษิทัฯ รบัรูร้ายการกําไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิมาก จาํนวน 213.43 
ลา้นบาท ในขณะทีปี่น้ีรบัรูก้ําไรดงักล่าวเพยีง 2.23 ลา้นบาท  ปัจจยัน้ี มผีลทาํใหเ้กดิผลต่างการเปลีย่นแปลง
มาก  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีปัจจยัพื้นฐานดี และคาดว่าจะได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
 1.4  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  
       ตามที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีธุรกรรมการนําเข้าและส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศ โดยยอดขายสง่ออก และยอดขายภายในประเทศรวมแลว้มสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนั การเปลีย่นแปลง
ของค่าเงนิบาทมีผลต่อรายได้จากการขาย ในช่วงต้นปี 2556 เงนิบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกุลดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิา แต่ในช่วงปลายปี 2556 ค่าเงนิบาทกลบัทศิทางอย่างรวดเรว็ โดยอ่อนค่าลงมากเมื่อเทยีบกบั
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ต้นปี บรษิทัฯ จดัการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยใช้วธิ ีNatural Hedge สําหรบัส่วนต่าง
ของเงนิตราต่างประเทศที่ได้รบัชําระจากการขายสนิคา้ และจํานวนที่ต้องจ่ายชําระค่าสนิค้านําเขา้นัน้ ส่วน
ใหญ่บรษิทัฯ จะซือ้สญัญาตราสารอนุพนัธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง ซึง่ปรมิาณเงนิบาททีจ่ะไดร้บัจะขึน้กบัคา่ของ
เงนิบาทในแต่ละช่วงเวลา  ในช่วงปลายปี 2556 อตัราแลกเปลีย่นผนัผวน สง่ผลใหเ้กดิการเสยีโอกาสระหวา่ง
ค่าเงนิบาทแขง็ค่า ณ ขณะทีซ่ือ้ตราสารอนุพนัธล่์วงหน้า กบัค่าเงนิบาทของอตัราแลกเปลีย่นในวนัรบัชาํระค่า
สนิค้า กลุ่มธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัน้ีไดแ้ก่ ธุรกจิสิง่ทอ ยางยดื เทปกาว และกระตกิน้ํา ซึ่งลว้นอยู่ในสาย
อุตสาหกรรมการผลติ และจาํหน่าย 
 1.5  การตลาดและการแขง่ขนั 
       บรษิทัย่อย ซึ่งอยู่ในธุรกิจผลติสนิค้าจากผลติภณัฑ์ยาง และจําหน่าย ประสบกบัภาวะราคา
วตัถุดบิสูง คอื ยางธรรมชาต ิมรีาคาสูงขึน้ตัง้แต่ 2 ปีที่ผ่านมา และต่อมาแมว้่าราคาลดลงแต่ยงัไม่ได้เขา้สู่
ภาวะปกติ ทําให้ต้นทุนสนิคา้มรีาคาสงูตาม เมื่อเทยีบกบัสนิค้าที่ใชว้ตัถุดบิประเภทยางสงัเคราะห์ จงึอยู่ใน
ภาวะการแขง่ขนัสงู ลูกคา้บางรายเปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑ์ทีท่ําจากวสัดุทดแทนทีเ่ป็นยางสงัเคราะห ์สง่ผลให้
ยอดขายลดลง สว่นแบ่งการตลาดลดลง รายไดส้ทุธจิากสว่นงานน้ีจงึลดลงประมาณรอ้ยละ 30  
 1.6  นโยบาย กลยทุธ ์หรอืทางเลอืกการตดัสนิใจทางธุรกจิ 
                บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี  ที่ผ่านมา 
นอกเหนือจากการลงทุนในประเทศไทย เป็นการขยายฐานธุรกิจและหวงัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้า
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง บรษิทัฯ จะปรบัทศิทางธุรกจิ และดําเนินการตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ตวัอย่างเช่น ในปี 2556 มกีารตดัสนิใจโอนขายเงนิลงทุนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
กลุ่มโรงไฟฟ้า  Jiangsu-Union Cogeneration Group Co., Ltd. 3 บริษัท เพราะเห็นว่าในอนาคต
ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามไมแ่น่นอนสงู ไมคุ่ม้คา่กบัการลงทุน  
         ในส่วนของการลงทุนอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โครงการที่เมอืง 
Jiashan ยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายหรอืนโยบายการลงทุน  ในปี 2555 มีการโอนส่งมอบโครงการของ 

Phase I เรยีบรอ้ยแลว้  และในปลายปี 2556 มกีารโอนสง่มอบโครงการของ Phase II แลว้ จงึทําใหม้กีาร
รบัรูส้ว่นแบง่ผลกําไรจากการลงทุนในสว่นน้ี 
 1.7  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
                มาตรฐานการบญัชใีหม่ ที่เริม่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 ฉบบัที่มผีลกระทบ
อย่างมนีัยสําคญักบับรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม คือ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงนิได้ ทําให้
บรษิทัฯ ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชใีนปีปัจจุบนั และปรบัยอ้นหลงังบการเงนิของปีก่อนทีแ่สดง
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบ หลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี กําหนดให้บรษิัทฯ ต้องรบัรูร้ายการผลแตกต่างชัว่คราว
ระหว่างมูลค่าทางบัญชีกับผลการคํานวณทางภาษีเงนิได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางภาษี ให้รบัรู้เข้าเป็น
สนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีจํานวนเงนิของรายการปรบัปรุงกระทบบญัชต่ีางๆ มรีายละเอยีด
แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4  สว่นทีก่ระทบต่อผลการดาํเนินงานปี 2556 ตามงบการเงนิรวม
ที่สาํคญั คอืการรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ 0.56 ลา้นบาท รายการค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิไดเ้พิม่ขึน้ 73.61 ลา้นบาท  ผลกําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายเพิม่ขึน้ 33.33 ลา้น
บาท และกําไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ลดลง 76.39 ลา้นบาท  นอกจากน้ี หมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 28 เรื่องภาษเีงนิได ้แสดงรายการกระทบยอดภาษเีงนิไดใ้นปีปัจจุบนั ทีต่อ้งชาํระใหก้รมสรรพากร 
ตามงบการเงนิรวมมจีํานวน 131.33 ลา้นบาท กระทบรายการต่างๆ ที่เกดิผลแตกต่างชัว่คราวกระทัง่แสดง
เป็นรายการคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดใ้นงบกาํไรขาดทุนตามงบการเงนิรวมจาํนวน 204.95 ลา้นบาท 
 1.8  รายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจาํ  (Non-recurring item)    
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                    ตามทีก่ล่าวสาเหตุการเปลีย่นแปลงผลการดําเนินงานในหวัขอ้ 14 ขอ้ 1 ในปี 2556 สว่นที่มี
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในธุรกรรมการลงทุน ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 284.21 ลา้นบาท และตาม
งบการเงนิรวม 139.70 ลา้นบาท นัน้ เป็นกําไรจากการจําหน่ายโอนเงนิลงทุนระยะยาว ซึ่งมรีายละเอยีดที่
กล่าวขา้งตน้แลว้ เป็นรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้เป็นประจาํ หรอืไมใ่ช่เกดิจากผลการดาํเนินงานตามปกต ิเป็นผล
จากการปรบักลยทุธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

   2.  ผลการดาํเนินงาน และ ความสามารถในการทาํกาํไร 
      2.1  รายไดจ้ากการขายหรอืบรกิาร 
                    บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายและบรกิารในปี 2556 เท่ากบั 9,418.15 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
85.37 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมจีาํนวน 9,332.79 ลา้นบาท เมื่อพจิารณาถงึขอ้มลูจําแนกสว่นงาน
ธุรกิจสิง่ทอมยีอดขายสุทธลิดลง 71 ล้านบาทนัน้ ประกอบด้วยสิง่ทอในเมอืงจนี มยีอดขายลดลงมากกว่า    
สิง่ทอในประเทศไทยที่มยีอดขายเพิม่ขึ้น ธุรกิจสิง่ทอในปี 2556 ภาวะโดยรวมของตลาดทัว่โลก อุปทานมี
มากกว่าอุปสงค ์และอยู่ในช่วงซบเซา ราคาขายขึน้ไม่ได ้แต่ต้นทุนโดยรวมสงูขึน้  ในส่วนของกลุ่มพลาสตกิ 
ยาง และ โลหะ ยอดขายโดยรวมลดลง 371 ลา้นบาท เน่ืองจากการผลติชิน้สว่นพลาสตกิสาํหรบัอุตสาหกรรม  
ยานยนตล์ดลง คาํสัง่ซือ้จากนโยบายรถคนัแรกของรฐับาลลดลงมาก ประกอบกบัคาํสัง่ซือ้ทีเ่พิม่ผดิปกตขิองปี 
2555 ซึ่งสบืเน่ืองจากชดเชยการผลติเมื่อครัง้เกดิน้ําท่วมปลายปี 2554 ไดห้มดลงแลว้  การทีภ่าวะเศรษฐกจิ
ภายในประเทศชะลอตวั ทําใหป้รมิาณการขายของรถยนต์ลดลง สง่ผลใหบ้รษิทัย่อยซึ่งผลติชิน้สว่นพลาสตกิ
เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต ์ลดลงตามดว้ย  ในสว่นของธุรกจิยาง ราคาวตัถุดบิซึ่งเป็นยางธรรมชาตไิดม้รีาคา
สงูตัง้แต่ปี 2554 แมว้า่ต่อมาราคาวตัถุดบิยางลดลง แต่กย็งัไมไ่ดเ้ขา้สูภ่าวะปกต ิสง่ผลใหส้นิคา้ผลติภณัฑย์าง
ของบรษิทัฯ มรีาคาขายสงูขึน้ ลกูคา้บางสว่นหนัไปใชส้นิคา้ทีผ่ลติจากยางสงัเคราะห ์ปรมิาณการขายจงึลดลง 
ในส่วนของกระตกิน้ําสุญญากาศ เศรษฐกจิช่วงครึง่ปีแรกไม่ด ีคําสัง่ซื้อจากต่างประเทศลดลง แมว้่าจะไดร้บั
คําสัง่ซื้อทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั แต่รวมทัง้ปี ปรมิาณการขายลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2555 ในสว่นของธุรกจิ
การคา้ เป็นการจาํหน่ายผลติภณัฑค์อมพวิเตอร ์ซึ่งมยีอดขายที่เพิม่ขึน้เน่ืองจากปรมิาณการขายที่เพิม่สงูขึน้
จาํนวน 537 ลา้นบาท เน่ืองจากขยายตลาด เพิม่ฐานลกูคา้มากขึน้ ในสว่นของพลงังานในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี มยีอดขายเพิม่ขึน้ 11 ลา้นบาท เน่ืองจากปรมิาณการขายไฟฟ้าและไอน้ําเพิม่ขึน้  ในส่วนของ
การลงทุนและอื่นๆ ยอดขายลดลง 37 ลา้นบาท เน่ืองจากลดธุรกรรมการขายของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 
สรปุแลว้ในภาพรวมยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ สว่นใหญ่ไดม้าจากธุรกจิการคา้ทีก่ลา่วขา้งตน้ 
        2.2  รายไดอ้ื่น 
         ในปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีายไดป้ระเภทอื่นนอกเหนือจากรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารขา้งตน้  สว่นมากมาจากธุรกรรมการลงทุน รวม 1,042.87 ลา้นบาท ลดลง 131.72 ลา้นบาท  หรอื1.25 
% ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจํานวน 1,174.59 ล้านบาท องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวมาจากสาเหตุหลกั ดงัน้ี 
 2.2.1  รายการผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมรอการจําหน่ายลดลง  111.50 ล้านบาท 
เน่ืองจากปีที่แลว้ไดร้บัเงนิปันผลส่วนเพิม่จํานวนน้ีจากโรงไฟฟ้า Jiangsu-Union Cogeneration Group 
ซึ่งบรษิทัฯ ไดท้ําสญัญาขายเงนิลงทุนใหก้บัฝ่ายจนีที่ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิทั และทางการไดอ้นุมตัิ
ให้โอนกรรมสทิธิข์ายเงนิลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 เรยีบรอ้ยแลว้  ปีน้ีไม่มรีายการทํานองเดยีวกนัน้ี จงึ
เปรยีบเสมอืนรายไดล้ดลง 
 2.2.2  รายการกําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน ในปี 2556 มจีํานวน 139.70 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 
2555 เป็นยอดขาดทุน 39.29 ลา้นบาท เปรยีบเสมอืนมรีายไดป้ระเภทนี้เพิม่ขึน้ 178.99 ลา้นบาท  สาเหตุ
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หลกัเกิดจากกําไรจากการโอนขายเงนิลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้า Jiangsu-Union Cogeneration Group 
จํานวน 3 บรษิัท และขายเงนิลงทุนใน Yunnan Energy Qujing Union Power Co.,Ltd. ซึ่งคํานวณ
จากกําไรวธิรีาคาทุน ปรบัปรุงหกักลบกบัสว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) ซึง่บรษิทัฯ เคยรบัรูใ้นอดตี และรวมกบัเงนิ
ปันผลทีไ่ดร้บัมาหลงัจากทีไ่มไ่ดร้บัรูส้ว่นแบ่งกาํไร (ขาดทุน) แลว้ 
 2.2.3  รายการดอกเบีย้รบัเพิม่ขึน้ 42.9 ลา้นบาท  สบืเน่ืองจากบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้จาก
ธุรกรรมการขายเงนิลงทุนตามทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึนําไปหาผลตอบแทนไดเ้พิม่ขึน้ 
 2.2.4  ในส่วนของธุรกรรมการลงทุน ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวดปี 2556 ของหลกัทรพัย์ในความ
ตอ้งการของตลาดต้องปรบัใหเ้ท่ากบัราคาตลาด ณ วนัสิน้ปี 2556 ซึ่งวนัดงักล่าว ราคาตลาดของหลกัทรพัย์
ในตลาดรองทัว่ทัง้ภูมภิาคมรีาคาลดลง ทําให้ปีน้ี มจีํานวนเงนิที่รบัรูภ้ายใต้รายการกําไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ 
จากการปรบัมูลค่าของเงนิลงทุนเพื่อคา้ มเีพยีงจํานวน  2.23 ลา้นบาท  ในขณะที่ปี 2555 รบัรูก้ําไรทํานอง
เดยีวกนัน้ี 213.44 ลา้นบาท จงึเสมอืนหน่ึงรายไดป้ระเภทน้ีลดลง 211.21 ลา้นบาท 
 2.2.5  ในสว่นของค่าเชา่รบั ลดลง 61.44 ลา้นบาท ซึง่สมัพนัธก์บัรายไดอ้ื่น เพิม่ขึน้ 72.58 ลา้นบาท 
สาเหตุของรายการดงักล่าวเกดิจาก คู่ค้าของบรษิทัฯ ยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนด ค่าเช่ารบัจงึลดลงตาม
ระยะเวลาที่ไม่ได้เช่า แต่บรษิทัฯ ได้รบัเงนิชดเชยจากการยกเลกิสญัญาเช่าก่อนกําหนด และได้บนัทกึเป็น
รายได้อื่นๆ ทําให้รายได้อื่นเพิม่ขึน้ด้วยจํานวนเดยีวกนั  ดงันัน้เมื่อพจิารณาในภาพรวมแลว้ รายการทัง้ 2 
ประเภทน้ี ไมไ่ดร้บัผลกระทบในแงก่าํไรสทุธ ิ
 องคป์ระกอบอื่นของรายไดอ้ื่นๆ นอกจากขา้งตน้ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา 
    2.3  ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

       ในปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตี้นทุนขายและบรกิารจํานวน 8,280.60 ล้านบาท ลดลง 
106.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2555 ซึ่งมตี้นทุนขายและบรกิารจํานวน  8,387.18 ล้านบาท สาเหตุหลกั
สอดคล้องกบัธุรกรรมการขายของส่วนงานต่างๆ ที่ลดลงดงัที่กล่าวไว้ใน ข้อ 2.1 (รายได้จากการขายหรอื
บรกิาร) ยกเวน้ส่วนของธุรกจิการคา้ ทีม่ปีรมิาณการขายเพิม่ขึน้ และธุรกจิพลงังานทีม่ยีอดขายเพิม่ สว่นงาน2 
ประเภทหลงัทีย่อดขายเพิม่นัน้ รวมทัง้ธุรกจิสิง่ทอในประเทศ ตน้ทุนขายไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ตามสดัสว่นของยอดขายที่
เพิม่ขึน้  ในภาพรวมโดยสรปุ ตน้ทุนขายปี 2555 มสีดัสว่นรอ้ยละ 89.87 ของยอดขาย แต่ตน้ทุนขายปี 2556 มี
สดัสว่นรอ้ยละ 87.92 ของยอดขาย ซึง่ถอืวา่สามารถควบคุมตน้ทุนขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค่าใชจ้่ายในการขายปี 2556  มจีาํนวน  272.89 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อย 4.82 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
ปี 2555 ซึ่งมจีํานวน  277.71 ลา้นบาท เมื่อพจิารณาถงึสดัสว่นของค่าใชจ้่ายในการขายเทยีบกบัยอดขายแลว้ 
ปี 2556 คดิเป็น 2.90 % ในขณะทีปี่ 2555 คดิเป็น 2.98 %  ซึง่เทยีบแลว้ ปี 2556 มสีดัส่วนตํ่ากวา่ปี 2555 จงึ
เหน็วา่มปีระสทิธภิาพในการบรหิารค่าใชจ้า่ยในการขายดขีึน้ 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2556 มจีาํนวนเงนิ 755.92 ลา้นบาท ลดลง 5.69 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 
2555 ทีม่จีาํนวน 761.61 ลา้นบาท เหน็วา่ไมม่ผีลต่างทีม่นียัสาํคญั แต่สามารถลดค่าใชจ้่ายประจาํไดเ้ลก็น้อย 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่กดิขึน้ ลว้นแต่เป็นไปตามปกตวิสิยัของธุรกจิ นอกจากน้ี มรีายการค่าใชจ้า่ยพเิศษที่
นอกเหนือจากค่าใชจ้่ายในการบรหิาร คอื ค่าใชจ้่ายในการตดัจําหน่าย ภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่าย ปี 2556 มี
จํานวน 119.88 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 108.03 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ที่มจีํานวน 11.86 ล้านบาท ทัง้
จาํนวนคอื ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายทีถู่กหกัในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เกีย่วกบัการสง่เงนิค่าขายเงนิ
ลงทุน และเงนิปันผลมาที่ประเทศไทย บรษิทัฯ ไม่ไดส้ทิธเิครดติภาษี เน่ืองจากไม่มภีาษีที่ต้องชําระเพิม่ใน
ประเทศไทย และไม่สามารถใช้สทิธเิครดิตภาษีข้ามปีได้ จงึจําเป็นต้องตดัเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่เกิด
เหตุการณ์ดงักลา่ว 
 สบืเน่ืองจากข้อมูลในขอ้ 2.2.5 เรื่องคู่ค้าของบรษิัทฯ ยกเลกิสญัญาเช่านัน้ ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้
พยายามหาผู้เช่ารายใหม่ แต่ยงัไม่มีผู้เช่ารายใหม่ ทรพัย์สินที่เคยให้เช่า และบรษิัทฯ เคยมีรายได้จาก
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ทรพัย์สนินัน้ ปัจจุบนัเหตุการณ์กลบัตรงขา้ม กลายเป็นทรพัย์สนิที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ตามมาตรฐานการ
บัญชี บริษัทฯ จึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายการด้อยค่าของทรพัย์สิน เกี่ยวกับอาคาร และอุปกรณ์ รวมทัง้
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน รวม 56.24 ลา้นบาท ตามทีป่รากฏในหน้างบกาํไรขาดทุนของ ปี 2556  
 2.4  กาํไร 

         ในรอบปี 2556 บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมกีําไรขัน้ต้น  1,137.55 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 191.95 
ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึง่มกีําไรขัน้ตน้ 945.60 ลา้นบาท อตัรากําไรขัน้ตน้ปี 2556 เท่ากบั 12.08 % 
เพิม่ขึน้1.95 % เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมอีตัรากําไรขัน้ต้นอยู่ที่  10.13 %  สาเหตุหลกัมาจากธุรกจิสิง่ทอ
ภายในประเทศ และธุรกิจการค้าประเภทคอมพวิเตอร ์มยีอดขายสูงขึน้ แต่ต้นทุนขายไม่ได้เพิม่สูงขึน้ตาม
สดัสว่นการขายทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีาํไรขัน้ตน้สงูขึน้ 

 ในส่วนของอตัรากําไรจากการดําเนินงาน ปี 2556 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีอตัรากําไรจากการ
ดําเนินงานคํานวณตามวธิสี่วนไดเ้สยีต่อรายไดร้วมเท่ากบั 12.46 % ลดลง 1.45 % เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึ่ง
เทา่กบั 13.91 % สาเหตุหลกัของการลดลงเกดิจากรายการรบัรูส้ว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มลดลง 
126.67 ลา้นบาท หรอืลดลง  1.21 % ของรายได้รวม สาเหตุหลกัเกดิจากปีที่แลว้  มกีารรบัรูส้่วนแบ่งกําไร
จากบรษิทัร่วมแห่งหน่ึง ชื่อบรษิทั ยูนิไฟเบอร ์จํากดั มกีําไรจากการโอนขายที่ดนิที่ต่างจงัหวดั ซึ่งไม่ได้ใช้
งาน ทัง้น้ีกําไรส่วนน้ีเกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว ไม่ใช่มาจากการดําเนินงานตามปกต ิแต่ปีน้ีไม่มรีายการดงักล่าว 
อย่างไรกต็าม อตัรากําไรจากการดําเนินงานน้ี ถ้าเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทัว่ไปยงัถอืว่ายงั
อยูใ่นเกณฑด์ ี

เรื่องอตัราส่วนกําไรสุทธต่ิอรายไดร้วมของปี 2556 (ก่อนการแบ่งปันกําไร) เท่ากบั  9.99 % ลดลง 
1.61  % เมื่อเทยีบกบั ปี 2555 ซึ่งเท่ากบั 11.60 % ของรายได้รวม ทัง้น้ีเป็นผลมาจากอตัรากําไรจากการ
ดาํเนินงานต่อรายไดร้วมลดลง 1.45 % ตามสาเหตุทีก่ล่าวในวรรคก่อน รวมกบัผลต่างของอตัราคา่ใชจ้่ายภาษี
เงนิได ้ต่อรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ (ปี 2556 เท่ากบั 1.89 % ปี 2555 เท่ากบั 1.62 %) จํานวน 0.27 %  หกัดว้ย
ผลต่างของอตัราส่วนค่าใชจ้่ายทางการเงนิต่อรายได้รวมที่ลดลง 0.11 % (ปี 2556 เท่ากบั 0.58 % ปี 2555 
เท่ากบั 0.69 %) ซึ่งทําใหอ้ตัราสว่นกําไรสทุธต่ิอรายไดร้วมลดลง 1.61 % เมื่อแบ่งปันกําไรสว่นทีเ่ป็นของผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ยออกอตัรา 1.33 % ของรายไดร้วม จงึเหลอืเป็นกาํไรสทุธสิว่นที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2556 คิดเป็นอัตรากําไรเท่ากับ  8.66 % ของรายได้รวม ซึ่งถือว่า
ความสามารถในการทํากําไรอยู่ในเกณฑ์มากพอสมควร เมื่อเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทัว่ไป 
  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) ปี 2556 เท่ากบั 5.59 % ลดลง  2.04 % เมื่อเทยีบกบั
ปี 2555 ซึ่งอยู่ที ่7.63 % เน่ืองจากกําไรสุทธขิองปี 2556 ลดลง 270.97 ลา้นบาท แต่ถา้พจิารณาถงึกจิกรรม
อตัราผลตอบแทนจากการขาย หรอืกําไรขัน้ต้นแลว้ อตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 1.95 %  ซึ่งแสดงถงึปี 2556 
ธุรกิจยงัมกีารเจรญิเติบโต ยงัสามารถทํากําไรขัน้ต้นได้เพิม่ขึ้นในบางธุรกิจที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่เน่ืองด้วย
อตัรากําไรจากการดําเนินงานลดลง 1.45 % และอตัรากําไรสุทธลิดลง 1.61 % ตามสาเหตุหลกัที่กล่าวไวใ้น
วรรคก่อน ซึ่งปี 2556 ไม่มกีารรบัรู้รายได้พิเศษจากบรษิัทร่วมเหมือนเช่นปี 2555 จงึเป็นสาเหตุให้อตัรา
ผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 2.04 % เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา  

ตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ปี 2556 กําไรสุทธสิาํหรบัปีก่อนการแบ่งปันส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ และผู้ถอืหุน้ที่ไม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย รวมมกีําไร  1,082.53 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานในงบกระแสเงนิสด มจีาํนวน  901.74 ลา้นบาท แสดงวา่กาํไรสทุธไิดร้บัมา
ในรปูของกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานรอ้ยละ 83.30 สว่นทีเ่หลอืคงคา้งในบญัชลีกูหน้ี ณ วนัสิน้ปีเป็นหลกั
ซึง่ยงัไมถ่งึกาํหนดการรบัชาํระเงนิ แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีภาพคลอ่งในการดาํเนินงานด ี
 2.5  อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
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ในปี 2556 ตามงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย  ซึ่งคํานวณกําไรตามวธิีส่วนได้เสยีตาม
มาตรฐานการบญัช ีซึง่มกีารรบัรูส้ว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน)  จากบรษิทัรว่มดว้ย ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีําไรสทุธสิว่น
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ จํานวน  938.53 ล้านบาท คดิเป็นกําไรต่อหุ้น  3.24 บาท (คํานวณโดยใช้
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักและหักจํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อยแล้ว) มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ เทา่กบั  5.59 % ซึง่มากกวา่ผลตอบแทนเมือ่เทยีบกบัอตัราดอกเบีย้เงนิ
ฝากประจาํของสถาบนัการเงนิมาก อน่ึง องคป์ระกอบของการวเิคราะห ์ROE ไดม้ขีอ้มูลปรากฏในวรรคก่อน
วรรคสดุทา้ยของขอ้ 2.4 แลว้ 

ในส่วนของงบการเงนิเฉพาะกิจการ ซึ่งต้องคํานวณกําไรโดยใช้วธิีราคาทุน มีกําไรสุทธิจํานวน 
1,449.77 ลา้นบาท หรอืมกีําไรต่อหุน้เท่ากบั 4.83 บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมกีําไรสุทธ ิ1,017.99 ลา้น
บาท หรอื 3.39 บาท ต่อหุน้  ดงันัน้ ปี 2556 บรษิทัฯ มกีําไรสุทธมิากกว่าปี 2555 เท่ากบั 431.78 ลา้นบาท 
หรอืมากกว่า 1.44 บาทต่อหุน้ โดยเพิม่ขึน้ 42.48 % ทัง้น้ีสาเหตุของการเพิม่ขึน้ ไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ ผลการ
ดาํเนินงานของปี 2556 ขา้งตน้แลว้ 

 อน่ึง บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของกจิการในอตัราทีไ่ม่
ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของกําไรสุทธปิระจําปีหลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้ม)ี  ทัง้น้ีเป็นกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ (วธิรีาคาทุน)  รวมทัง้คํานึงถงึสภาพคล่อง และความจําเป็นในการใชเ้งนิของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม 
บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ เหมาะสมอย่างสมํ่ าเสมอ ในรอบปีน้ี 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พิจารณาเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2557 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
จ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้นในอตัรา  2.00 บาทต่อหุ้น หรอืเทยีบเท่ากบั  41.39 %  ของกําไรสุทธติามวธิี
ราคาทุน  
  
 ประวตักิารจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั ฯ เทยีบกบักาํไรสทุธต่ิอหุน้ ตามวธิรีาคาทุน ปรากฏดงัน้ี  
 
   ปี     อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อหุน้    กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (วธิรีาคาทุน)       อตัราจา่ยเงนิปันผลต่อกาํไร (%) 
 
  2555  1.50            3.39                       44.25  
  2554               1.50                                     2.53                                  59.29  
 2553 1.75   4.36 40.14  
 2552 1.50 2.58 58.14 
 2551 1.00 0.93     107.53 
 
 3.  ความสามารถในการบริหารสินทรพัย ์                
        สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มสีนิทรพัย์
รวม 21,474.52 ล้านบาท ลดลง 1,960.92 ล้านบาท หรือ 8.37% เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจํานวน 
23,435.44 ลา้นบาท  
 โครงสรา้งของทรพัย์สนิ ประกอบดว้ย สนิทรพัยห์มุนเวยีน เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม เงนิ
ลงทุนอื่นๆ สนิทรพัยถ์าวร และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นซึง่สะทอ้นถงึลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
คอืการลงทุนในธุรกจิต่างๆ เป็นหลกั 
 3.1  สว่นประกอบของสนิทรพัย ์และสาเหตุการเปลีย่นแปลง  
 องคป์ระกอบของสนิทรพัยค์าํนวณโดยเทยีบสดัสว่นกบัสนิทรพัยร์วมของแต่ละปี โดย ณ สิน้ปี 2556 
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคญัดงัน้ี สนิทรพัย์หมุนเวยีน 44.99 % เงนิลงทุน 33.95 % อสงัหารมิทรพัย์
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เพื่อการลงทุน 5.72 % ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  14.15 % (รวมสนิทรพัยถ์าวร 19.87 %) และสนิทรพัยไ์ม่
หมุนเวยีนอื่น 1.19 % เมื่อเทยีบสดัส่วนการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของสนิทรพัยปี์ 2555  มรีายการ
เปลีย่นแปลงทีส่าํคญั คอื สนิทรพัยห์มนุเวยีนมสีดัสว่นเพิม่ขึน้ 6.33 % หรอืเพิม่ขึน้ 600.20 ลา้นบาท เกดิจาก
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่นียัสาํคญั  3 ประการ คอืประการแรก บรษิทัมเีงนิลงทุนเพือ่คา้เพิม่ 112 ลา้นบาท 
จากการซื้อหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดในต่างประเทศเพิม่ในภาวะตลาดทีร่าคาลดตํ่าลง ประการที่
สอง บรษิทัย่อยบางธุรกจิ คอื คอมพวิเตอร ์และกระตกิน้ําสญุญากาศ มยีอดขายเพิม่ขึน้ช่วงครึง่ปีหลงั ณ วนั
สิ้นงวด จงึมมีูลค่าลูกหน้ีเพิม่สูงขึ้น 118 ล้านบาท และ 152 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเป็นลูกหน้ีที่ยงัไม่ถึง
กําหนดชําระเงนิ ประการสดุทา้ย บรษิทัย่อยในต่างประเทศใหเ้งนิกูแ้ก่บรษิทัรว่มในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์
ประมาณ 270 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในการพฒันาโครงการ ซึง่รายการดงักลา่วไมใ่ช่รายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั ขนาดรายการไมม่นียัสาํคญัเมือ่เทยีบกบัมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัฯ 
 ในส่วนของเงนิลงทุน เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมลดลง 2,004.11 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนลดลง 
6.48 % ขององคป์ระกอบ  สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารโอนขายเงนิลงทุนในปี 2556 เกีย่วกบัโครงการใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี คอื โรงไฟฟ้า 3 แห่ง ในมณฑลเจยีงซู มณฑลเฮยหลงเจยีง และมณฑลยูน
นาน มณฑลละ 1 แห่ง และโรงงานกรดมะนาว 1 แห่ง เหตุผลหลกัคือ การประเมินแนวโน้มของผลการ
ดําเนินงานของเงนิลงทุนดงักล่าวทัง้หมด จะมผีลตอบแทนที่ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน เน่ืองจาสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิ และทศิทางนโยบายของภาครฐัที่ต่างประเทศ มกีารเปลี่ยนแปลง และขายโรงไฟฟ้าในมณฑลยูน
นาน 1 แห่ง ทัง้น้ีขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิหวัขอ้ที่ 12 เรื่องเงนิลงทุนใน
บรษิัทร่วมรอการจําหน่าย และ 15 (หวัขอ้ย่อยเรื่องการจําหน่ายเงนิลงทุน และการเปลี่ยนสถานะของเงนิ
ลงทุน) 
 ในสว่นของสนิทรพัยถ์าวรประเภท ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ องคป์ระกอบของสนิทรพัยล์ดลง 1.42 
% หรอืลดลง 609 ลา้นบาท สาเหตุหลกัไมม่กีารลดของสนิทรพัยถ์าวรทางกายภาพ แต่ในปี 2556 บรษิทัยอ่ย 
2 แหง่ ในธุรกจิสิง่ทอ มกีารควบรวมกบับรษิทัรว่ม 1 แหง่ ซึง่มขีนาดใหญ่กวา่ในประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จนี เมื่อควบรวมกนัแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นบรษิัทร่วม  ดงันัน้ตามมาตรฐานการบญัช ีจงึต้องลดมูลค่าของ
สนิทรพัย ์หน้ีสนิ ทุนของบรษิทัยอ่ย โดยไมนํ่ามารวมตวัเลขในงบแสดงฐานะการเงนิของงบการเงนิรวม เหลอื
เพยีงการรบัรูส้ว่นแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ในงบการเงนิรวมเท่านัน้  ดว้ยเหตุดงักล่าว 
สนิทรพัยถ์าวรประเภทน้ีจงึมตีวัเลขลดลงอยา่งมนียัสาํคญั 
 สนิทรพัย์อื่นประเภทสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามผลแตกต่าง
ชัว่คราวของการคํานวณภาษีเงนิได ้ซึ่งไม่ได้เกดิจากผลการดําเนินงาน ซึ่งมอีงค์ประกอบลดลงเลก็น้อยคอื 
0.26 %  
 ในสว่นของสนิทรพัยอ์ื่นนอกเหนือจากทีก่ลา่วขา้งตน้ มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่นียัสาํคญั 
 3.2  คุณภาพของสนิทรพัย ์    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ตามงบการเงนิรวม ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น มี
จํานวนเงนิรวม 1,812.25 ลา้นบาทคดิเป็น 8.44 %  ของสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 237.84 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ
กบัปีทีแ่ลว้ซึง่มจีาํนวน 1,574.41 ลา้นบาท ในจาํนวนน้ีประกอบดว้ย   

(1). ลูกหน้ีการคา้-กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 28.55 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าอาจจะมปัีญหาการรบัชําระเงนิ 
9.63 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัร่วมแห่งหน่ึง ชื่อ บรษิทั เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จํากดั 
หยดุดาํเนินกจิการเน่ืองจากขาดทุนมากต่อเน่ือง ขณะน้ีกาํลงัอยูใ่นชว่งระหวา่งการชาํระบญัช ีในสว่นของ  

(2)  ลูกหน้ีอื่นจํานวน 279.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่คือทดรองจ่าย ภาษีซื้อรอเรยีกคืน ค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า  ในจํานวนน้ีมลีูกหน้ีอื่น-กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 29.36 ลา้นบาท ซึง่เป็นค่าสาธารณูปโภคคา้ง
รบั ก็เกิดจากบรษิัทร่วมรายดงักล่าว และคาดว่าอาจมปัีญหาในการรบัชําระเงนิ ดงันัน้ ในส่วนของลูกหน้ี
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การคา้ และลกูหน้ีอื่น ทีเ่ป็นสว่นของบรษิทัรว่มน้ี รวม 38.99 ลา้นบาท บรษิทัยอ่ยไดต้ัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู
ไวแ้ลว้ทัง้จาํนวน 

(3) ในสว่นของลูกหน้ีการคา้-กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั มจีาํนวน 1,569.34  ลา้นบาท สว่นใหญ่ยงัไม่
ถงึกําหนดการชําระเงนิ แต่มสี่วนที่เกนิกําหนดชําระเงนิมากกว่า12 เดอืน จํานวน 31.63 ล้านบาท บรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ย มกีารบนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูไวแ้ลว้ 26.23 ลา้นบาท 

เมื่อรวมลูกหน้ีการคา้ทัง้หมด ซึ่งมจีํานวน 1,597.89 ลา้นบาท และลูกหน้ีอื่น 279.58 ลา้นบาทรวม
เป็น 1,877.47 ลา้นบาท มสีาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูรวม 65.22 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็น 3.47 % ของลูกหน้ี
รวมทัง้หมด ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญสําหรบัลูกหน้ีดงักล่าว ที่คาดว่าอาจจะ
เรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้มจีํานวนเพยีงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั  รายการคา้งรบัชําระอื่น บรษิทัฯ คาดว่าจะไม่มี
ปัญหา อยูร่ะหวา่งการตดิตาม และคาดวา่จะไดร้บัเงนิภายใน 1 ปี 

ในปี 2556 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการค้า (receivables turnover) คิดเป็น 12.27 เท่าเมื่อ
เทยีบกบัปี 2555 ทีม่ ี7.26 เท่า เหน็วา่อตัราสว่นน้ีมปีระสทิธภิาพดขีึน้มาก มผีลทําใหร้ะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่
ลดลงดว้ย กล่าวคอื ปี 2556 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่อยูท่ี ่29 วนั ในขณะทีปี่ 2555 อยูท่ี ่50 วนั อยา่งไรกต็าม
ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อของบรษิทั ถวัเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 60 วนั ความสามารถในการบรหิารลกูหน้ี จงึเป็นไป
ตามนโยบายของบรษิทัฯ และเป็นลกูหน้ีทีย่งัมคีุณภาพ  

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มยีอดสนิคา้คงเหลอื  1,347.22 ลา้นบาท บนัทกึปรบัลด
ราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัรวมจํานวน 52.75 ล้านบาท เป็นจํานวนสนิค้าคงเหลือสุทธ ิ
1,294.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น  6.03 % ของสนิทรพัยร์วม ลดลง 79.42 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี  2555 
ซึ่งมีจํานวน 1,373.89 ล้านบาท  ทัง้น้ี มีการปรบัลดปริมาณวตัถุดิบ และสินค้าสําเร็จรูปให้เหลือเท่าที่
จําเป็นตอ้งม ีกลุ่มของบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการตรวจนับสนิคา้คงเหลอือย่างสมํ่าเสมอ 
และมรีายงานการวเิคราะห์อายุของสนิคา้คงเหลอืเพื่อการบรหิารจดัการ ตลอดทัง้ ประเมนิเทยีบราคาตลาด 
ในกรณีทีร่าคาคงเหลอืตามบญัชสีงูกวา่ราคาตลาด หรอืมสีนิคา้เสือ่มสภาพ ลา้สมยั บรษิทัฯ กจ็ะบนัทกึคา่เผื่อ
การลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื  ตามทีปี่ 2556 มกีารปรบัลดดงักล่าวจํานวน 52.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 
3.92 % ของยอดรวมสนิค้าคงเหลอื ทัง้น้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประเมนิว่า จํานวนมูลค่าค่าเผื่อการลดลง
ของมลูคา่สนิคา้คงเหลอืดงักล่าว มคีวามเหมาะสมไมม่ากหรอืน้อยเกนิไป 

เมือ่พจิารณาถงึอตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื ปี 2556 คดิเป็น 19.95 เทา่ ในขณะทีปี่ 2555 คดิ
เป็น 15.89 เท่า แสดงถงึสนิคา้คงเหลอืมกีารหมุนเวยีนขายไดเ้รว็กวา่ปีทีผ่า่นมา ระยะเวลาการถอืสนิคา้เฉลีย่ 
ปี 2556 คดิเป็น 18 วนั ดกีวา่ปี 2555 ซึง่คดิเป็น 23 วนั แสดงถงึประสทิธภิาพของการบรหิารสนิคา้คงคลงัดี
ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา  

รายการเงนิลงทุนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัสิ้นปี 2556 มจีํานวนเงนิลงทุนสุทธทิัง้หมด 
7,291.88 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน 33.95 % ของสนิทรพัย์รวม เงนิลงทุน ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 
จาํนวน 1,967.61 ลา้นบาท เงนิลงทุนดงักล่าวประกอบดว้ยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม และเงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 
ซึง่มรีายการเคลื่อนไหวเปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญัคอื เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมลดลง 2,004.11 ลา้นบาท สาเหตุ
จากการโอนขายเงนิลงทุนในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 4 แห่ง ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นข้อ 3.1 
(ส่วนประกอบของสินทรพัย์ฯ)  นอกจากน้ีมีการชําระเงินลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุน
อสงัหารมิทรพัย ์ Banyan Tree Indochina Hospitality Fund  ในประเทศเวยีตนามจํานวน 38.91 ลา้น
บาท ซึ่งอยู่ในช่วงดําเนินการก่อสร้างโครงการ  ในปลายปี 2556 มีบางส่วนได้สร้างเสรจ็แล้ว พร้อมเปิด
ใหบ้รกิารประเภท โรงแรม ทีพ่กัอาศยั  นอกจากน้ี มกีารลงทุนเพิม่ในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย ซึง่เป็นเงนิลงทุนทีม่ ี
ปัจจยัพืน้ฐานด ีจาํนวน 162.84 ลา้นบาท  เมื่อสิน้ปี 2556 มกีารปรบัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายให้
เท่ากบัราคาตลาด ซึ่งราคาตลาด ณ วนัดงักล่าว มรีาคาตลาดลดลงกว่าสิน้ปี 2555 มาก ทําใหม้สี่วนต่างซึ่ง
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ราคาตลาดมมีูลค่าสูงกว่าราคาทุนจํานวน 395.95 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 มจีํานวน 562.39 ล้านบาท 
อย่างไรกต็าม เงนิลงทุนดงักล่าวมคีุณภาพด ีคดิเป็นสดัส่วน 9.14 % ของสนิทรพัยร์วม ซึ่งเป็นสดัส่วนที่ไม่
มาก เมื่อเทยีบกบันโยบายของบรษิทัที่เป็นบรษิทัลงทุน  ในสว่นของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ซึ่งเป็นเงนิลงทุน
ระยะยาว คดิเป็น 24.81 % มจีาํนวนไมม่ากเกนิไป  เน่ืองจากเป็นการลงทุนทีม่กีลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิให้
มีความมัน่คง และติดตามผลได้ในระยะยาว  อน่ึง รายละเอียดของเงนิลงทุนทัง้หมดเกี่ยวกบั ชื่อบรษิัท 
สดัส่วน มูลค่าราคาทุน มูลค่าราคายุตธิรรม และขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ หวัข้อ 12 , 14, 15 และ 16 แล้ว  ที่ผ่านมา บรษิัทฯ มกีารประเมนิคุณภาพเงนิลงทุน ถ้าทิศทาง
แนวโน้มไม่ด ีกจ็ะบรหิารจดัการตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ ตลอดจนมกีารบนัทกึค่าเผื่อ
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน  ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ มกีารบนัทกึคา่เผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนตามงบการเงนิ
รวมในบรษิัทร่วม 302.65 ล้านบาท และในบรษิัทอื่น 329.2 ล้านบาท รวม 631.85 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
อตัราสว่นการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนต่อสนิทรพัยร์วม เท่ากบั 2.94 % บรษิทัฯ เชื่อวา่จาํนวนเงนิทีป่รากฏในงบ
การเงนิรวมมคีุณภาพเหมาะสม ซึง่ไมแ่สดงจาํนวนเงนิทีส่งูหรอืตํ่าเกนิไป 

เรื่องสนิทรพัยถ์าวรประเภท ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2556มี
จาํนวน 3,039.52 ลา้นบาท เมื่อพจิารณาถงึผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (Return on fixed asset) คดิ
เป็นจํานวน 35.95 % ลดลง 5.71 % เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งคิดเป็น 41.66 % เน่ืองจากปี 2555 มี
ผลตอบแทนกาํไรจากการขายทีด่นิทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีวจากบรษิทัรว่มแหง่หน่ึง แต่ปี 2556 ไมม่รีายการดงักล่าว 
อตัราผลตอบแทนดงักลา่วใกลเ้คยีงกบัปี 2554 ซึง่มจีาํนวน 32.87 % ซึง่เหน็วา่อยูใ่นระดบัเกณฑป์กตทิัว่ไป 

อตัราการหมุนของสนิทรพัยร์วม (Total asset turnover) ซึ่งคํานวณจากรายไดร้วมต่อสนิทรพัย์
รวม คดิเป็น 0.48 เท่า สามารถใชส้นิทรพัยร์วมใหก่้อเกดิรายได ้ไดเ้ป็นมูลค่าปีละประมาณกึ่งหน่ึง จดัว่าอยู่
ในเกณฑด์พีอสมควร 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ไม่มผีลกระทบจากสนิทรพัย์ที่ไม่มตีวัตน เช่นค่านิยม เน่ืองจากบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อยไม่มคี่าความนิยม นอกจากบรษิัทย่อยที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่งมสีนิทรพัย์ที่ไม่มี
ตวัตนประเภทสทิธกิารเชา่ทีด่นิ ซึง่เปรยีบเสมอืนบญัชทีีด่นิในประเทศไทย ซึง่ตอ้งใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบการ
ดาํเนินธุรกจิเป็นปกตธุิรกจิเทา่นัน้ 
 

 4.  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษทั 

     4.1  งบกระแสเงนิสด (แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน) 
 สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2556  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรม

ดําเนินงาน  901.74 ลา้นบาท มเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 1,763.16 ลา้นบาท และเงนิสดสุทธใิช้ไปใน
กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,976.86 ลา้นบาท ปรบัดว้ยผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
เพิม่ขึน้  181.72 ลา้นบาท รวมแลว้ทัง้ปีมกีระแสเงนิสดลดลง 130.24 ลา้นบาท เมือ่รวมกบัเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี ยกมาจาํนวน 5,715.99 ลา้นบาท จงึมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 2556 
เทา่กบั 5,585.75  ลา้นบาท 

 
 
ความแตกต่างระหวา่งกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานและกาํไรจากการดาํเนินงาน 
เมือ่เปรยีบเทยีบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์และหน้ีสนิดาํเนินงาน ซึง่ 

มจีํานวน 1,364.07 ลา้นบาท กําไรส่วนน้ีคา้งรบัจากลูกหน้ีสุทธหิกักลบกบัเจา้หน้ีแลว้ จํานวน 127.92 ลา้น
บาท และจ่ายซื้อสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิม่  33.14 ล้านบาท  ทําให้ได้กลบัมาในรูปของเงนิสด 1,200.23  
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ลา้นบาท ซึง่นําไปจ่ายดอกเบีย้ 58.27 ลา้นบาท และจ่ายภาษเีงนิได ้288.71 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ไดร้บัคนืภาษี
เงนิได ้48.48 ลา้นบาท จงึมเีงนิสดรบัเพิม่จากกําไรจากการดําเนินงาน  901.74 ล้านบาท แสดงถงึ บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยมสีภาพคลอ่งสงู สามารถใชจ้า่ยในกจิกรรมดาํเนินงานอยา่งเพยีงพอ 

บรษิทัฯ มเีงนิสดรบัสุทธจิากกจิกรรมลงทุน 1,763.16 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากไดร้บัเงนิสดจาก
การจําหน่ายเงนิลงทุน 4,725.91 ลา้นบาท จงึนําไปหาผลตอบแทนอื่นเพิม่โดยไปซื้อเงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่
2,928.64 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นพนัธบตัรที่มผีลตอบแทนมากกว่าเงนิฝากประจํา  มกีารลงทุนเพิม่โดยการ
ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จาํนวน  337.13 ลา้นบาท  โดยมกีารลงทุนเพิม่ในธุรกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ
ตามเป้าหมายที่วางไว ้และลงทุนในเครื่องจกัร อุปกรณ์ เพิม่ของโรงไฟฟ้าที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ตามนโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนมกีารซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเพิม่ 223.91 
ลา้นบาท ซึ่งสว่นใหญ่คอื การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องโครงการใหมท่ีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช นอกจากน้ี 
ไดร้บัเงนิปันผลจากธุรกรรมลงทุนเป็นจํานวน 548.45 ลา้นบาท จงึเป็นสาเหตุใหม้เีงนิสดเหลอืจากธุรกรรม
การลงทุน 1,763.16 ลา้นบาท ซึง่เป็นสภาพคลอ่งสว่นเกนิ 

ในสว่นของกจิกรรมการจดัหาเงนิ ในปี 2556 สว่นมากเป็นการจ่ายชําระหน้ีเงนิกู ้ตามระยะเวลาซึ่ง
ครบกําหนด แบ่งเป็นจ่ายชําระหน้ีระยะสัน้ 83.17 ลา้นบาท จ่ายคนืเงนิกู้ระยะยาวในต่างประเทศ 2,202.82
ลา้นบาท จา่ยชาํระเจา้หน้ีตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 76.99 ลา้นบาท  นอกจากน้ี มกีารจา่ยเงนิปันผล จาํนวน 
604 ล้านบาท สรุปแล้วเป็นเงนิสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมจดัหาเงนิ ซึ่งบรษิัทฯ มสีภาพคล่องเพียงพอที่จะ
สามารถชาํระหน้ีเงนิกู ้และปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืไดท้ัง้หมด   

จากขอ้มลู 3 กจิกรรมขา้งตน้ รวมกบัเงนิสดสทุธยิกมาตน้ปีแลว้ ยงัมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ
สดคงเหลอืปลายปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิ 5,585.75 ลา้นบาท ซึ่งแสดงถงึมสีภาพคล่องสงู จาํนวนเงนิทุนของ
บรษิทัมอียา่งเพยีงพอ 

4.2  อตัราสว่นสภาพคล่องทีส่าํคญั 
ณ สิน้ปี 2556  บรษิทัฯ มอีตัราสว่นสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 4.79 ต่อ 1 เท่า 

และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหน้ีสนิหมุนเวยีนเท่ากบั 4.15 ต่อ 1 เท่า แสดงถงึความสามารถในการ
เปลีย่นสนิทรพัยส์ภาพคล่องเป็นเงนิสด เพื่อทีจ่ะสามารถชําระหน้ีสนิหมุนเวยีนไดค้รบถว้น แสดงว่าบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยมสีภาพคลอ่งทางการเงนิมาก 

ด้านนโยบายโครงสรา้งทางการเงนิ อตัราส่วนหน้ีสนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 0.15 ต่อ 1 เท่า  
ดกีวา่ปีทีผ่่านมาซึง่อยู ่0.36 ต่อ 1 เท่า แสดงถงึแหล่งทีม่าของเงนิจากสว่นของเจา้หน้ีมน้ีอยมาก เมือ่เทยีบกบั
แหล่งทีม่าจากเงนิของสว่นของผูถ้อืหุน้ เจา้หน้ีมคีวามเสีย่งตํ่าในการใหเ้งนิกู ้ถา้หากในอนาคตมโีครงการใหม่
ทีจ่ะตอ้งการจะใชแ้หล่งทีม่าของเงนิทุนโครงการจากเงนิกู ้ยงัสามารถดําเนินการไดใ้นสดัสว่นทีส่งู  เน่ืองจาก
หน้ีสนิในปัจจุบนัมน้ีอย   

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยู่ที่ 20.60 เท่า  แสดงถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มี
กระแสเงนิสดหมุนเวยีนอยา่งเพยีงพอ ในการชาํระดอกเบีย้ใหเ้จา้หน้ีอยา่งครบถว้น 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นเท่ากบั 5.59 % ซึ่งสูงกว่าอตัราผลตอบแทนจากอตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากประจาํของสถาบนัการเงนิ  

อตัราการจ่ายเงนิปันผล ทีค่าดวา่จะจ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ทีอ่ตัราหุน้ละ  2.00 บาท คดิเป็น 41.39 % ของ
กําไรสุทธติามวธิรีาคาทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ คอืไมต่ํ่ากว่าหน่ึงในสามของ
กาํไรสทุธติามวธิรีาคาทุน  

4.3  รายจา่ยลงทุน (capital expenditure) 
 ในรอบปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายจ่ายลงทุนแบ่งเป็น ธุรกิจในประเทศ และธุรกิจ
ต่างประเทศ รวม  337 ลา้นบาท สว่นทีม่นียัสาํคญัมดีงัน้ี 
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 สําหรบัธุรกิจในประเทศ เป็นการจ่ายลงทุนเพิ่มในส่วนปรบัปรุงอาคาร ซื้อเครื่องจกัร อุปกรณ์ 
แมพ่มิพร์ะบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ซึง่ตอ้งบาํรุงรกัษาสภาพอาคารใหใ้ชง้านไดด้ ีและบางสว่นรองรบัการ
ขยายกําลงัการผลติตามแผนงาน หรอืปรบัปรุงสายการผลติ ของกลุ่มธุรกจิพลาสตกิ ยาง โลหะ  ประมาณ 
180 ลา้นบาท รวมทัง้ซือ้อุปกรณ์ประเภทคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหเ้ชา่ ประมาณ  92 ลา้นบาท 
 สําหรบัธุรกิจต่างประเทศ มีการลงทุนในเครื่องจกัร อุปกรณ์ ของโรงไฟฟ้าของบรษิัทย่อย เพื่อ
ปรบัปรงุคุณภาพการผลติ และลดตน้ทุน ประมาณ 33 ลา้นบาท  
 ในสว่นของการซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้เพิม่ไมใ่ชร่ายจา่ยลงทุน 
 4.4  ความเพยีงพอของสภาพคล่อง    
 ตามที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ ปลายปี 2556 
เท่ากบั 5,585.75 ลา้นบาท อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ต่อหน้ีสนิหมุนเวยีน เท่ากบั 4.15 ต่อ 1 เท่า แสดง
ถงึบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีวามสามารถชาํระหน้ีหมุนเวยีนทัง้หมดแลว้ยงัมสีภาพคล่องสว่นเกนิ โดยบรษิทั
ฯ สามารถมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้อกีดว้ย เหน็วา่สภาพคลอ่งของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมี
ความเพยีงพอ 
  

 5.  โครงสร้างเงินทุน 
แหล่งที่มาของเงนิทุน ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มี

หน้ีสนิรวม 2,627.37  ลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 18,847.15  ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นหน้ีสนิต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 0.15  ต่อ 1 เท่า  ดงันัน้ แหล่งที่มาของเงนิทุนจากส่วนของหน้ีสนิยงัมสีดัส่วนน้อย
มากเมื่อเทียบกบัส่วนของทุน ถ้าหากเปรยีบเทียบกบักิจการอื่นในอุตสาหกรรม ทัว่ไปจะมีอตัราส่วนอยู่
ประมาณ 1 หรอื 1.5 ต่อ 1 เท่า ซึ่งแสดงถงึสดัส่วนหน้ีสนิของบรษิทัฯ ยงัอยู่ในระดบัตํ่า  ดงันัน้ เจ้าหน้ีของ
บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งน้อยมากเกีย่วกบัการจะไดร้บัชาํระหน้ีจากบรษิทัฯ ในอนาคต ถา้หากมกีารขยายธุรกจิ
ที่ต้องลงทุนเพิม่ บรษิทัฯ ยงัสามารถจดัหาเงนิทุนโดยจดัโครงสรา้งเงนิทุนด้วยการกู้ยมืเงนิเพิม่ได้อกีมาก  
โดยทีย่งัถอืวา่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัทีไ่มม่คีวามเสีย่ง 
 
 5.1 หน้ีสนิ 

หน้ีสนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย แบ่งเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน 2,016.07 ล้านบาท และหน้ีสนิไม่
หมนุเวยีน  611.3 ลา้นบาท รวมหน้ีสนิ  2,627.37 ลา้นบาท  

หน้ีสนิหมุนเวยีน แบ่งเป็น เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร 90.54 ลา้นบาท เจา้หน้ีทรสัต์รซีที 40.11 
ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 1,470.08 ล้านบาท ซึ่งจะมีการชําระตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่ง
สอดคล้องกบัการรบัชําระเงนิจากลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอื่นจํานวน 1,812.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นปกตธิุรกจิ
ของการดําเนินงาน เมื่อรวมรายการหน้ีสนิหมุนเวยีนอื่นๆ อีกรวมจํานวน  415.35 ล้านบาท ซึ่งมีสดัส่วน 
15.81 %  ของหน้ีสนิรวมนัน้  บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็เท่ากบั 4.15 ต่อ 1 เท่า  แสดงถึง
บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการชาํระหน้ีสนิหมนุเวยีนไดค้รบถว้น โดยยงัมสีภาพคลอ่งสว่นเกนิเหลอือกี 

 
 
5.2  ภาระผูกพนัด้านหน้ีสิน (Contractual Obligations) และการบรหิารจดัการภาระ

นอกงบดุล (Off-Balance Sheet Arrangements) 
ในสว่นของหน้ีสนิไมห่มุนเวยีน มเีงนิกูร้ะยะยาว-สุทธจิากสว่นทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 

197.8 ลา้นบาท จํานวนน้ีเป็นรายการของบรษิทัย่อยซึ่งกูจ้ากธนาคารภายในประเทศ โดยมอีตัราดอกเบีย้องิ
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กับ MLR มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตัง้แต่ ปี 2557 ถึงปี 2559  บริษัทฯ ไม่มี
หลกัประกนัต่อภาระหน้ีสนิดงักล่าว ทัง้น้ีภายใต้สญัญาเงนิกู้ บรษิทัย่อยต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขทางการเงนิ
บางประการที่ระบุไว ้เช่น การดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น และขอ้จํากดัในการจําหน่าย จ่าย 
โอน ทรพัยส์นิทีม่คีวามสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยเป็นตน้  

เมื่อพจิารณาถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย และหน้ีสนิที่จะครบชําระภายใน 1 ปี ณ สิน้ปี 
2556 รวมจํานวน  2,074.34 ลา้นบาทนัน้ บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดอยู่จาํนวน 5,585.75 
ลา้นบาท ซึง่มมีากกวา่หน้ีขา้งตน้ 2.69 เท่า ดงันัน้จงึมคีวามมัน่ใจในการบรหิารสภาพคล่องเพื่อชําระสว่นของ
ดอกเบี้ย และเงนิกู้ ที่จะถึงกําหนดชําระภายในอีก 1 ปี และอนาคตต่อไปในแต่ละช่วงเวลาที่จะถึงวนัครบ
กาํหนดชาํระไดอ้ยา่งครบถว้น 

5.3  สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ตามงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ มจีํานวน 17,385.45 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้  1,182.97 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2555 ซึง่มจีาํนวน 16,202.48 ลา้นบาท สาเหตุของ
การเปลีย่นแปลงเกดิจาก 

5.3.1  ส่วนที่เกี่ยวกบัผลการดําเนินงาน บรษิทัฯ มกีําไรสุทธเิพิม่ขึน้  938.53 ลา้นบาท ทําใหส้่วน
ของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 938.53 ลา้นบาท นอกจากน้ีมกีารจ่ายเงนิปันผล ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
เป็นจาํนวนเงนิ 450 ลา้นบาท มผีลทาํใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง  450 ลา้นบาทดว้ย 

5.3.2  ส่วนที่ไม่เกี่ยวกบัผลการดําเนินงาน แต่มกีารรบัรูก้ําไร (ขาดทุน) เพิม่ หรอืปรบัปรุงในส่วน
ของผูถ้อืหุน้รวม  694.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

(1)  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ปี 2556 เพิม่ขึน้ 829.99 ลา้นบาท 
เน่ืองจากคา่ของเงนิบาท ณ สิน้ปี 2556 อ่อนคา่จากสิน้ปี 2555 มาก 

(2)  สว่นเกนิทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายลดลง 134.29 ลา้นบาท  เน่ืองจาก
ราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด ณ สิน้ปี 2556 ราคาตลาดลดลงทัว่ทัง้ภมูภิาค  

(3)  ปรบัปรุงรายการกําไรสะสมจดัสรรแล้ว-สาํรองอื่น ที่เคยรบัรูข้องบรษิทัร่วมของกลุ่มโรงไฟฟ้า 
Jiangsu-Union Cogeneration Group เน่ืองจากมกีารโอนขายเงนิลงทุนดงักล่าวในปี 2556 โดยปรบัปรุง
ออกจาํนวน 16.30 ลา้นบาท มผีลทาํใหก้าํไรสะสมลดลงดว้ยจาํนวนดงักลา่ว 

(4)  ปรบัปรุงการรบัรูก้ารจ่ายเงนิปันผลให้บรษิทัย่อยที่ถอืหุ้นของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัช ี
ในงบการเงนิรวม จะถอืวา่ไมไ่ดจ้า่ยออก จงึปรบัปรงุเพิม่ยอดกําไรสะสมดว้ย จาํนวนน้ีคอื 15.03  ลา้นบาท 

ข้างต้นคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกําไรสะสม ที่มีผลต่อองค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น
เปลีย่นแปลง องคป์ระกอบอื่นไดแ้ก่ ทุนจดทะเบยีนและสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั ไมม่กีารเปลีย่นแปลง   

 
 
 
 
 

6. ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 
ตามทีธุ่รกจิหลกัในปัจจุบนัของบรษิทัฯ คอืการลงทุน ดงันัน้ รายไดห้ลกัคอืเงนิปันผลจากบรษิทัทีไ่ป

ลงทุน  ซึ่งมีทัง้การลงทุนภายในประเทศและการลงทุนภายนอกประเทศ ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อาจมี
ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน หรอืฐานะการเงนิในอนาคต คอื 
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1.  ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งมีหลายปัจจยั ที่เป็นสาเหตุให้ผล
ประกอบการของบรษิทัทีไ่ปลงทุนเหลา่นัน้ ประสบผลขาดทุน หรอืมกีาํไรน้อยกวา่ทีค่าดการณ์ เชน่ 

1.1  ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ค่าเงนิบาทไม่แน่นอน ปรมิาณเงนิบาทที่ได้รบัจากการ
สง่ออก กม็คีวามไมแ่น่นอนตามไปดว้ย 

1.2  อตัราคา่แรงทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหต้น้ทุนเพิม่ กาํไรอาจลดน้อยลง 
1.3  ราคาพลงังานในตลาดโลกเพิม่สูงขึน้ อาจทําให้ต้นทุนถ่านหนิของโรงไฟฟ้าที่บรษิัทลงทุน มี

ต้นทุนสูงขึน้ ตลอดจนนโยบายภาครฐัของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี อาจกําหนดให้ลงทุนด้านรกัษา
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ จะทาํใหต้น้ทุนสงูขึน้ดว้ยเชน่กนั 

1.4  การเปลีย่นแปลงวธิคีาํนวณกาํไร ของโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัลงทุนในประเทศไทย ตามมาตรฐานการ
บญัชใีหม่ ที่จะเริม่ใชใ้นปี 2557 เรื่องธุรกจิสมัปทานบรกิาร และการตคีวามเรื่องสญัญาเช่า อาจทําใหจ้ํานวน
เงนิกําไร ไม่เป็นไปตามแผนเดมิ ตอ้งเปลีย่นแปลงการคํานวณใหม่ ถ้าหากวธิใีหม่ทําให้กําไรสุทธลิดน้อยลง 
เงนิปันผลกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

 2.  ทิศทางแนวโน้มของเศรษฐกิจต่างประเทศ เช่นในยุโรป และอเมรกิา มทีิศทางการฟ้ืนตวัไม่
ชดัเจน อาจยงัมผีลทําใหป้รมิาณการสง่ออกสนิคา้ไปขายยงัประเทศเหล่านัน้ไม่ไดเ้พิม่ขึน้ตามที่คาดหวงั ซึ่ง
อาจจะมผีลต่อกาํไรในอนาคต  
 
 
 
  
 



                                                          

 

   

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
       
 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถ้วนไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มลูที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั  นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 
 (1)  งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีไดแ้สดงขอ้มลูอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยแลว้ 
 (2)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที่เป็น
สาระสาํคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ
ดงักลา่ว 
 (3)  บรษิทัได้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่ 19  ธนัวาคม  2556   ต่อผูส้อบบญัชแีละ
กรรมการตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน  รวมทัง้การกระทําที่มชิอบที่อาจมผีลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทัและ
บรษิทัยอ่ย 
            ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้ง
แล้ว  บรษิัทได้มอบหมายให้  ดร.ฐิตวิฒัน์  สบืแสง  เป็นผู้ลงลายมอืชื่อกํากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไมม่ลีายมอืชื่อของ  ดร.ฐติวิฒัน์  สบืแสง  กํากบัไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
   ช่ือ           ตาํแหน่ง                   ลายมือช่ือ 
 

1.  นางสาวศรวีารนิทร ์ จริะพรรคคณา       ประธานกรรมการ                 .............................................. 
             . 
2.  นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วชียักุล กรรมการผูอ้าํนวยการ           ............................................... 

 
 
        ช่ือ             ตาํแหน่ง      ลายมือช่ือ 
 
ผูร้บัมอบอาํนาจ   ดร.ฐติวิฒัน์  สบืแสง                 กรรมการ                   ............................................... 
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เอกสารแนบ    1
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั   ณ 31 ธนัวาคม  2556 
     1.  ข้อมลูกรรมการ ผบูริหาร และ เลขานุการบริษทั
             1.1  รายละเอียดประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั

1.  นางสาวศรีวารินทร ์ จิระพรรคคณา
อาย ุ      66  ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

 -  ประธานกรรมการ 
คณุวฒิุทางการศึกษา

  -  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   -  ปรญิญาตร ีการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  -  Management Information System จดัโดย International Labour Organization
  -  Dynamic Management for International Executives Program, International Management
     Development Department of Syracuse University, U.S.A.  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                              0.052   %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 18/2004
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2542-2547                                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั 
 -พ.ศ.2542-2547                                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั 
 -พ.ศ.2542-2549                                      ประธานกรรมการบรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2542-2550                                       กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2542-เมษายน 2555                           ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั 
 -พ.ศ.2542-พฤษภาคม 2555                        ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2545-2549                                       กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2548-เมษายน 2555                           กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั 
 -พ.ศ.2550-2553                                       กรรมการบรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2551-2555                                       รองประธานกรรมการบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2554                                               ประธานกรรมการบรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 
 -มถุินายน-ธนัวาคม2555                              กรรมการบรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)  
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2542-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 
 -พ.ศ.2542-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
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 -พ.ศ.2548-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั 
 -มถุินายน2554-ปัจจบุนั                              ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนซปิ จาํกดั 
 -มถุินายน2554-ปัจจบุนั                              ประธานกรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั 
 -เมษายน 2555-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนนิพโก ้จาํกดั  
 -  ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 

 2.  นายชุตินธร  ดารกานนท์
อาย ุ      54   ปี
ตาํแหน่งในบริษทั
 -  รองประธานกรรมการ
  - กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน
คณุวฒิุทางการศึกษา
  - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาอุตสาหการ,  Standford University, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                 1.14  %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     -พีช่ายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
                                                                    -พีช่ายนางพนิิจพร ดารกานนท ์เกษมทรพัย์
                                                                    -พีช่ายนายบวรรตัน์  ดารกานนท ์ 
                                                                    -พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 17/2004
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2536-2550                                       กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2536-2550                                       กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2544-มนีาคม2552                              กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จาํกดั 
 -พ.ศ.2550-2555                                       รองประธานกรรมการสายกจิการในประเทศจนี บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -มกราคม2554-ปัจจบุนั                               กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2535-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
 -พ.ศ.2535-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จาํกดั
 -พ.ศ.2540-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จาํกดั 
 -พ.ศ.2540-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนบรหิารธรุกจิ จาํกดั 
 -พ.ศ.2545-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั
 -พ.ศ.2545-ปัจจบุนั                                    รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จาํกดั  
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไมครอนคลนี จาํกดั  
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
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 3. ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย
อาย ุ           65    ปี
ตาํแหน่งในบริษทั              
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาเอก Ph.D (Quantitative Business Analysis) Arizona State University , United States of America
 - ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (การเงนิ) (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
 - ประกาศนียบตัรสอบบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 - ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                       ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร      ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ              -   Director Certification Program (DCP) รุน่ 45/2004
                                                          -   Audit Committee Program (ACP) รุน่ 27/2009  
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2552-2555                      ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั อนิเตอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ไดเมท็สยาม จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอ่ืน 
 -พ.ศ.2548-ปัจจบุนั                   ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ประจาํภาควชิาพาณชิยศาสตร ์คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี
                                            จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั แพนราชเทว ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2551-ปัจจบุนั                   ผูจ้ดัการโครงการมลูนิธไิอเมท ประเทศไทย จาํกดั 
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                   อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญประจาํหลกัสตูร Technopreneuship and Innovation
                                            Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4. นางอารยา  อรณุานนทช์ยั
อาย ุ       70  ปี
ตาํแหน่งในบริษทั 
 -  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
 -  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน                                          
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

 -  ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุน่ 377)
 -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ 11 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.75 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ               - Director Accreditation Program (DAP)  รุน่  32/2005
                                                             - Certificate of Attendance Chairman (CAC) 2000 รุน่ 4/2001
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ประสบการณ์
 -พ.ศ2511-2522                                        ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2525                                               กรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ2527-พ.ศ.2553                                  กรรมการ บรษิทั เชยีงใหมไ่นทบ์าซาร ์จาํกดั
ประธานกรรมการ                                       บรษิทั หลกัทรพัยย์เูน่ียน จาํกดั
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2542-ปัจจบุนั                                    กรรมการตรวจสอบ/อสิระ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -มกราคม2549-ปัจจบุนั                               กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอ่ืน 
 -พ.ศ.2529-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั น้ําตาลราชบรุ ีจาํกดั
ประธานกรรมการบรหิาร                              บรษิทั ทพิมาศ จาํกดั 
ประธานกรรมการบรหิาร                              บรษิทั ราชบรุเีอทานอล จาํกดั 
 
 5.  นางสาวภคินี  พฤฒิธาํรง
อาย ุ      64   ปี
ตาํแหน่งในบริษทั
 - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา    
 - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.65   %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2526-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 
 -พ.ศ.2537-เมษายน 2551                           กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
 -พ.ศ.2542-มนีาคม2554                              กรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2541-ปัจจบุนั                                    กรรมการตรวจสอบ / อสิระ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอ่ืน 
 -พ.ศ.2537-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสับทัทึน่ จาํกดั 
 -พ.ศ.2539-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนบทัทึน่ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

 6. นายยรรยง  ตงัจิตตก์ลุ
อาย ุ      61   ปี
ตาํแหน่งในบริษทั
 -  กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา    
  -  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
  -  พฒันาบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ ทางบรหิารธรุกจิ (เกยีรตนิิยมด)ี สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
  -  Management Development Program, Indiana University, U.S.A.
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สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.15    %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 79/2009
ประสบการณ์
 -มนีาคม 2552-มกราคม 2554       กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -กนัยายน2552-ปัจจบุนั               กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                    ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งอ่ืน 
 -พ.ศ.2523-ปัจจบุนั                     กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นิยมบรกิาร จาํกดั 
 
 7.  นางบศุราคาํ  นีลวชัระ
อาย ุ           62    ปี
ตาํแหน่งในบริษทั              
 -  กรรมการอสิระ
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาตร ีสาขาครศุาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                       ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร      ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ             -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 100/2013
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2546-2550                                     ผูช้ว่ยเหรญัญกิ สมาคมหมูบ่า้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย 
                                                            กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 -พ.ศ.2547-2550                                     เลขานุการ คณะกรรมการบรหิาร บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-2554                                     กรรมการกลาง สมาคมหมูบ่า้นฤดรูอ้นเดก็นานาชาต ิประเทศไทย 
                                                            กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                  กรรมการอสิระ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
 

 8. นางสาวดาลดัย ์ ทรพัยท์วีชยักลุ 
อาย ุ        57    ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

 -  กรรมการผูอ้าํนวยการ
คณุวฒิุทางการศึกษา

  - ปรญิญาโท สาขาคอมพวิเตอร ์ ,University of  Illinois , U.S.A
   - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1)  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               0.004 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ       -  Director Certification Program (DCP)  รุน่ 9/2001
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                                                    -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2001 
                                                    -   Finance For Non-Finance Director (FN)  รุน่ 1/2003
                                                    -   Audit Committee Program (ACP)  รุน่ 10/2005
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2542-พ.ศ.2550                                 กรรมการบรหิารและกรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน
 -พ.ศ.2542-พ.ศ.2554                                 กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2538-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2554-ปัจจบุนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูอ้าํนวยการบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งบรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2547-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จาํกดั 
 -พ.ศ.2547-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียนซสิเตม็ส ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จาํกดั 
 -พ.ศ.2554-ปัจจบุนั                                    กรรมการบรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั 
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการบรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั  
 -ปัจจบุนั                                                 ประธานกรรมการและกรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มบรษิทัสหยเูน่ียน 
บริษทัอ่ืนๆ
 -พ.ศ.2532-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จาํกดั

 9.  นายวิชยั  ชยัฐานียชาติ
อาย ุ      69   ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

 - กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา    
  -  ปรญิญาโท สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ (บธ.ม.) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  -  ปรญิญาตร ีสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ (บธ.บ.) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  -  ประกาศนียบตัร Computer Science (หลกัสตูร 2 ปี) บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
  -  Fulbright Certificate Awarded, Industrial Management , University of Texas / Dallas , U.S.A.
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                               ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ     -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 55/2006

ประสบการณ์
 -พ.ศ.2537-2548                                 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั 
 -พ.ศ.2542-2549                                 กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสแตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2542-2549                                 กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั 
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 -พ.ศ.2549-2551                                 กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนเทคอสีต ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2549-2554                                 กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2549-2554                                 กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไมครอนคลนี จาํกดั 
 -พ.ศ.2551-2556                                 กรรมการ บรษิทั เทนคาเต ้-ยเูน่ียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จาํกดั 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2548-ปัจจบุนั                              กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)

  10 . นายฐิติวฒัน์  สืบแสง
อาย ุ      60    ปี
ตาํแหน่งในบริษทั
 -   กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา

 -  วทิยาศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ (สาขาเคม)ี  Marquette University, U.S.A
 -  วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สาขาอนินทรยีเ์คม)ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
 -  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาเคม)ี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                              ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 21/2004

ประสบการณ์
 -พ.ศ.2533-2534                                       หวัหน้าภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 -พ.ศ.2546-2550                                       กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป  Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 
 -พ.ศ.2547-2552                                       กรรมการบรษิทัผลติไฟฟ้า 7 บรษิทั ในประเทศจนี  
 -พ.ศ.2550-มนีาคม 2556                            ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั 
 -พ.ศ.2550-กุมภาพนัธ ์2556                        ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตลีโปรดกัส ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2551-ธนัวาคม 2554                           กรรมการผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
 -มนีาคม 2551-เมษายน 2555                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จาํกดั  
 -มนีาคม 2551-เมษายน 2556                      ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไมครอนคลนี จาํกดั  
 -เมษายน 2551-ธนัวาคม 2554                     กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2551-เมษายน 2555                     ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนยนีูเวอรส์ จาํกดั  
 -มถุินายน 2551-มนีาคม 2556                      กรรมการ บรษิทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จาํกดั  
 -มกราคม 2553-ธนัวาคม2554                      กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 
 -เมษายน 2555-2556                                 กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จาํกดั  
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -มนีาคม 2551-ปัจจบุนั                                กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)  
 -สงิหาคม 2551-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จาํกดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2555-ปัจจบุนั                              ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 
 -มกราคม 2555-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
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ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2545-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จาํกดั 
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั 
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั 
 -เมษายน 2551-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จาํกดั  
 -มนีาคม 2552-ปัจจบุนั                                กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Power Co.,Ltd. 
 -เมษายน 2555-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนยนีูเวอรส์ จาํกดั  
 -กุมพาพนัธ ์2556-ปัจจบุนั                            กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสแตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั 
 -มนีาคม 2556-ปัจจบุนั                                กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั 

 11 .  นางพินิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
อาย ุ      51    ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

 -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  University of  California , San Francisco (Doctor of  Pharmacy)

 - University of  California , Davis (B.S.Chemistry)
 - The Katharine Branson School (High ScHool) 
 -  Mater Dei Institute 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.05 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร    - น้องสาวนายชตุนิธร  ดารกานนท์

                                                                  - พีส่าวนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
                                                                  - พีส่าวนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
                                                                  - น้องสาวสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                   -  Director Certification Program (DCP)  รุน่ 92/2011

ประสบการณ์
 -พ.ศ.2527-2534                                       ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ Geary Pharmacy (USA) 
 -พ.ศ.2534-2539                                       ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
 -พ.ศ.2539-2548                                       กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัคทิส ์จาํกดั 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -ธนัวาคม 2553-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2538-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
 -พ.ศ.2538-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 
 -พ.ศ.2538-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จาํกดั
 -พ.ศ.2539-ปัจจบุนั                                    ผูจ้ดัการ บรษิทั ยนิูอโกร จาํกดั 
 -พ.ศ.2551-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการ  INTERNATION INVESTMENT PROJECTS, 
                                                              SAHA-UNION INVESTMENT (CHINA) CO.,LTD.
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 -พ.ศ.2552-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนซปิ จาํกดั 
 -พ.ศ.2552-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด์ จาํกดั
 -มนีาคม 2554-ปัจจบุนั                               กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั
 -เมษายน2554-ปัจจบุนั                               กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จาํกดั
 -เมษายน2554-ปัจจบุนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอคีวติี ้จาํกดั
 -เมษายน2554-ปัจจบุนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนรวมทุน จาํกดั
 -กุมภาพนัธ ์2555-ปัจจบุนั                           กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนทรพัยส์นิ จาํกดั
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่มสหยเูน่ียน 
 
 12.  นายบวรรตัน์  ดารกานนท์
อาย ุ           50    ปี
ตาํแหน่งในบริษทั        
 -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าและบรหิาร , Massachusetts Institute of  Technology, U.S.A
 -  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้าและบรหิาร , Massachusetts Institute of  Technology, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                            ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร    - น้องชายนายชตุนิธร  ดารกานนท์
                                                                  - น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                  - พีช่ายนายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
                                                                  - น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ             -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 18/2004
ประสบการณ์
 -พ.ศ.2536-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2536-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2537-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั  
 -พ.ศ.2539-2552                                       กรรมการ และผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จาํกดั  
 -พ.ศ.2554-ธนัวาคม 2555                           กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
 -รองผูอ้าํนวยการ                                       Saha-Union International (Georgia) Inc.
 -ผูจ้ดัการทัว่ไป                                          Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2534-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)  
ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2540-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
 -พ.ศ.2540-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 
 -พ.ศ.2544-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จาํกดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
 -พ.ศ.2544-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนซปิ จาํกดั
 -เมษายน 2544-ปัจจบุนั                              กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จาํกดั
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่ม สหยเูน่ียน 
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 13.  นางจนัทรตรี  ดารกานนท์
อาย ุ      49    ปี
ตาํแหน่งในบริษทั

 -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา
 -  แพทยศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                             0.62 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร    - น้องสะใภน้ายชตุนิธร  ดารกานนท์

                                                                  - พีส่ะใภน้างพนิิจพร ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                  - พีส่ะใภน้ายบวรรตัน์  ดารกานนท ์ 
                                                                  - พีส่ะใภน้ายวชัรพงษ์  ดารกานนท ์ 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ                   -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 5/2003

ประสบการณ์
 -พ.ศ.2537-2551                                       กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 
 -พ.ศ.2540-2551                                       กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จาํกดั
 -พ.ศ.2545-2551                                       กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
 -พ.ศ.2545-2551                                       กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2545-2552                                       กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนแคปปิทอล จาํกดั 
 -พ.ศ.2545-2552                                       กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2545-2554                                       กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จาํกดั 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                     กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนเทคโนโสยี ่(2008) จาํกดั (มหาชน)
ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -ปัจจบุนั                                                  กรรมการ บรษิทั ยนิูไฟเบอร ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2543-ปัจจบุนั                                    กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนซปิ จาํกดั 
 -พ.ศ.2545-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนแอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั
 -พ.ศ.2545-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั
 -พ.ศ.2552-ปัจจบุนั                                    กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิทั วนีสัเธรด์ จาํกดั
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนพรอ้มพงษ์ จาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนเรสซเิดนซ ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนชดิลม จาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนราชประสงค ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสมคดิ จาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนจามจรุ ีจาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนราชดาํร ิจาํกดั 
 -พ.ศ.2556-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนทรพัยส์นิ จาํกดั 
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บริษทัอ่ืนๆ
 -พ.ศ.2533-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลลาดพรา้ว จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                                    ประธานกรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จาํกดั 

14.  นายวชัรพงษ์  ดารกานนท์
อาย ุ          48   ปี

ตาํแหน่งในบริษทั        
  -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา   
 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส ์, Harvey  Mudd  College, California, U.S.A   
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                          0.53  %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร       - น้องชายนายชตุนิธร  ดารกานนท์

                                                                    - น้องชายนางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์
                                                                    - น้องชายนายบวรรตัน์  ดารกานนท์
                                                                    - น้องชายสามนีางจนัทรตร ี ดารกานนท์
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ            -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003
                                                                          -  Director Certification Program (DCP)  รุน่  69/2006

                                                        -  Awarded Diploma by passing the Examination of  Australian IOD  ปี  2006 
                                                                           -  Role of Compensation Committee รุน่ 15/2012

ประสบการณ์
 -ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ                                         บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั  
 -พ.ศ.2533-พฤษภาคม 2556                        กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จาํกดั 
 -พ.ศ.2542-2543                                       ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) เขตศรรีาชา
 -พ.ศ.2544-ธนัวาคม 2549                           กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-2551                                       กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั  
 -พ.ศ.2550-มกราคม 2555                           กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั  
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2535-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008)  จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งอ่ืน 
บริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน
 -พ.ศ.2531-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั  
 -พ.ศ.2533-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
 -พ.ศ.2535-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีจาํกดั 
 -พ.ศ.2537-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั
 -พ.ศ.2537-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จาํกดั
 -พ.ศ.2543-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน ซสิเตม็ส ์จาํกดั
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 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั  
 -พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกั คอรป์เรชัน่ จาํกดั  
 -พ.ศ.2551-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั  
 -พ.ศ.2552-ปัจจบุนั                                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั  
 -เมษายน2554-ปัจจบุนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไมครอนคลนี จาํกดั  
 -เมษายน2554-ปัจจบุนั                               กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนการก่อสรา้ง จาํกดั  
 -มกราคม2555-ปัจจบุนั                               กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั  
 - กรรมการบรษิทัต่างๆ ในกลุ่ม สหยเูน่ียน 
 

15.  นายนันทิยะ  ดารกานนท์
อาย ุ           45    ปี

ตาํแหน่งในบริษทั              
 -  กรรมการ
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 - ปรญิญาตร ี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั                                       ไมม่ี
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     - ลกูผูน้้องของนายชตุนิธร  ดารกานนท ์,

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

ตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
บริษทัจดทะเบียน
 -พ.ศ.2536-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2539-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน)
 -พ.ศ.2541-ปัจจบุนั                                    กรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)

เลขานุการบริษทั
 นางศิรินันท ์ ศนัสนาคม
อาย ุ        65       ปี

ตาํแหน่งในบริษทั              
 -  เลขานุการบรษิทั
คณุวฒิุทางการศึกษา      
 - ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
 - ปรญิญาโท นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมด)ี คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั      0.07 %
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร     ไมม่ี
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ      -  Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 2/2003

ประสบการณ์
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 -พ.ศ.2522-2551                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไทย-นิจบินั จาํกดั 
 -พ.ศ.2522-2556                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จาํกดั 
 -พ.ศ.2526-2556                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จาํกดั 
 -พ.ศ.2530-2551                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนโชจริชุ ิจาํกดั 
 -พ.ศ.2530-2555                        กรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 -พ.ศ.2531-2550                        กรรมการและเลขานุการ บรษิทั ยเูน่ียนฟุทแวร ์จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2533-2555                        กรรมการและเลขานุการ บรษิทั เชยีงใหมไ่นทบ์าซาร ์จาํกดั  
 -พ.ศ.2534-2536                        กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หลกัทรพัยย์เูน่ียน จาํกดั 
 -พ.ศ.2534-2551                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั 
 -พ.ศ.2537-2551                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2537-2551                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2537-2551                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2540-2555                        กรรมการและเลขานุการ บรษิทั อมิพเีรยีล เทคโนโลย ีแมเนจเมน้ท ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2542-2556                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จาํกดั 
 -พ.ศ.2544-2549                        อุปนายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน 
 -พ.ศ.2544-2556                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จาํกดั 
 -พ.ศ.2548-2549                        กรรมการคณะอนุญาโตตุลาการการคา้ไทย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 -พ.ศ.2548-2550                        กรรมการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2548-2554                        กรรมการคณะกรรมการวชิาชพีบญัชดีา้นการบญัชภีาษอีากร สภาวชิาชพีบญัช ี
 -พ.ศ.2548-2555                        คณะกรรมการสิง่บง่ชีท้างภูมศิาสตร ์กระทรวงพาณชิย ์
 -พ.ศ.2548-2555                        กรรมการ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 -พ.ศ.2551-2556                        เลขานุการ บรษิทั สหยเูน่ียน จาํกดั (มหาชน) 
 -พ.ศ.2552-2556                        เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนทรพัยส์นิ จาํกดั 
เกียรติคณุท่ีได้รบั
- นกัวชิาชพีสตรตีวัอยา่งสว่นกลาง-ภาคเอกชน ประจาํปี 2547 โดยสหพนัธส์มาคมสตรนีกัธรุกจิและวชิาชพีแหง่ประเทศไทย
  ในพระบรมราชนูิปถมัภ์
ตาํแหน่งงานปัจจบุนั
 -พ.ศ.2526-ปัจจบุนั                     เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูน่ียนบทัทึน่คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
 -พ.ศ.2532-ปัจจบุนั                     เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั วนีสับทัทึน่ จาํกดั 
ตาํแหน่งอ่ืน
 -พ.ศ.2542-ปัจจบุนั                     กรรมการภาษอีากรฯ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 -พ.ศ.2552-ปัจจบุนั                     กรรมการคณะกรรมการกฎหมายธรุกจิ สภาหอการคา้ไทย 
 -พ.ศ.2555-ปัจจบุนั                     รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

             1.2  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั
        เลขานุการบรษิทั (Company Secretary) จะตอ้งปฎบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฏหมายกาํหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความ
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั
มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทั มดีงัน้ี
            1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
   ก.  ทะเบยีนกรรมการ
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   ข.  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั
   ค.  หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
            2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่สาํเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตาม  
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนั ้
            3. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
            นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทั ยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทั (หรอืคณะกรรมการบรษิทั) มอบหมายดงัน้ี 
            *  ใหค้าํแนะนําดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฎบิตัดิา้นการกาํกบัดแูลในการดาํเนินกจิกรรม
ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
            *  ทาํหน้าทีใ่นการดาํเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้
            *  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทั ใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
            *  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล เชน่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และดแูลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลและสาธารณชน
ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย
            *  ใหค้าํแนะนําแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่
            *  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั

             1.3  บริษทัฯ ไม่ได้เป็นบริษทั ท่ีประกอบธรุกิจหลกั โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน



   รายช่ือกรรมการ ของบริษัทยอ่ย บริษัท  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา X I  X   I X  I X I X X X  X X X  X X I I
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ C  I     I   I I I C  C I C I I I I
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย I                       
4 นางอารยา อรุณานนทช์ัย I         
5 นางสาวภคนีิ พฤฒธํิารง I         
6 นายยรรยง ตัง้จติตกุ์ล I  
7 นางบุศราคํา นีลวชัระ I   
8 นางสาวดาลัดย์ ทรพัยท์วชีัยกุล P I X I X X I X O O   O  O I O X I I X P P
9 นายวชิัย ชัยฐานียชาติ I                O       
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I X  I X  I I I I   I I I X   
11 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I                I  I  I   I I I  
12 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I I     I I
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I            I   I   
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I  I  O I I O I I O  I I  I  I I I I I I I  
15 นายนันทยิะ ดารกานนท์ I  I  I         
16 นางศิรนัินท์ ศันสนาคม *
17 นายอกัษรประสทิธิ ์ ดารกานนท์ I I I I O I I I I I I
18 นางศุทธนีิ ขุนวงษา I
19 นางศุภางค์ ตัง้สุจรติพนัธ์ I  
20 นางสาวพกัตรผ์จง วฒันสนิธุ์ I
21 นายบรรเจดิ ตัง้เลิศไพบูลย์ I
22 นางสาวจุฑาทพิย์ อรุณานนทช์ัย I
23 นางศรนีวล สมบตัไิพรวนั I I I I I I O I   
24 นายชีวนิ ไชยพานิชย์  I         
25 นางพมิพพ์ร  โชตริตันกุล O I   
26 นายปรชีา วฒันศรานนท์ I
27 นายพงศ์ศักดิ ์ เทีย่งวบิูลยว์งศ์   I O I I  O    
28 นายปรชีา ชุณหวาณิชย์      I I
29 นายกิตชิัย  ศิรจิริสุข I
30 นายสุวทิย์ รอบคอบ O O
31 นางอมรรตัน์ สุรภาพวเิศษ I   
32 น.อ.สุพชิ สงัขโกวทิ  I
33 นายสุพจน์ ขนัธวจิติร์ O I O
34 นายมาซาโอะ อุวา I
35 นายศุภกิจ ตยิะวชัรพงศ์ I I
36 นายมาซามิ ซาซากิ I
37 นายมาซาฮโิร่ โยชิดะ I
38 นายภาโณตม์ นิมมานนท์ I
39 นายฮโีรเอกิ จเิกียว I
40 นายประดี เจรญิวภิาตเจต I
41 นางระพพีรรณ สงวนศิษย์ I
42 นายพลิาศพงษ์ ทรพัยเ์สรมิศรี I
43 นายชินอจิิ อุราตะ  I
44 นายบุญเสรมิ วมุิกตะนันท์   I
            

    X   ประธานกรรมการ
    C   รองประธานกรรมการ
    P   กรรมการผูอ้าํนวยการ

    O  กรรมการผู้จดัการ
    I  กรรมการ
    *   เลขานุการบริษัท

บริษทัย่อย

เอกสารแนบ   2



รายชือ่บรษิทัย่อย
1.   Saha-Union International Ltd. (Hong Kong)
2.   Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.
3.   บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)
4.   บรษิทั ยเูน่ียนการเ์มน้ท ์จาํกดั
5.  บรษิทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ี(2008) จาํกดั (มหาชน)
6.  บรษิทั ยเูน่ียนชสู ์จาํกดั
7.  บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน)
8.  บรษิทั ยเูน่ียนโชจริุช ิจาํกดั
9.  บรษิทั ยเูน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จาํกดั
10.  บรษิทั ยเูน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จาํกดั
11.  บรษิทั ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่จาํกดั
12.  บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน จาํกดั
13.  บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูน่ียน ซสิเตม็ส ์จาํกดั
14.  บรษิทั ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่จาํกดั
15.  บรษิทั ยเูน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จาํกดั
16.  บรษิทั สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จาํกดั
17.  Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd.
18.  บรษิทั ยเูน่ียนอคีวติี ้จาํกดั
19.  บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั  (มหาชน)
20.  บรษิทั เทก็ซป์อรต์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั
21.  บรษิทั วนัีสชสู ์จาํกดั
22.  บรษิทั ยเูน่ียนการก่อสรา้ง จาํกดั
23.  บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั
24.  บรษิทั ยเูน่ียนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั
25.  บรษิทั ยเูน่ียนการพมิพ ์จาํกดั
26.  บรษิทั สหยเูน่ียน พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั
27.  บรษิทั สหยเูน่ียน เวล็ท ์พลสั จาํกดั
28.  บรษิทั ยเูน่ียนนคร จาํกดั
 

เอกสารแนบ  2.1



 

   รายชื่อกรรมการ / รายชื่อบรษิทั บริษัทร่วม  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา I X V V X I   I X  X I X X X V I I I X I
2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ V/O V V/O V/O O I I V V V/O V O O V I I I V I
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย   
4 นางอารยา อรุณานนทช์ยั   
5 นางสาวภคนิี พฤฒธิาํรง   
6 นายยรรยง ตัง้จติต์กุล     
7 นางบุศราคํา นีลวชัระ         
8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล I I I I I O X I X I X I I I I I I I I I I I
9 นายวชิยั ชยัฐานียชาติ     
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง  X I I  
11 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์ I I I I I    I O I I I I O I I I I I
12 นางจนัทรตรี ดารกานนท์     I I   A   A    I I I I I I

13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I O I I I I I I I I I I I I  
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I I I I I I O I I  I I I I I I I I I I

15 นายนันทยิะ ดารกานนท์           

  X    ประธานกรรมการ
   V   รองประธานกรรมการ
   O   กรรมการผู้จดัการ
   A   กรรมการรองผู้จดัการ
   I     กรรมการ
 

เอกสารแนบ   2.2



รายช่ือ บริษทัร่วม
 

1.   บรษิทั ยูเน่ียนแคปปิทอล จํากดั
2.   บรษิทั ยูเน่ียนสปินน่ิงมลิล ์จํากดั
3.   บรษิทั ยูเน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จํากดั
4.   บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากดั
5.  บรษิทั ยูเน่ียนแอสเซท แมนเนจเมน้ท ์จํากดั
6.   บรษิทั ยูนิไฟเบอร ์จํากดั
7.   บรษิทั ยูเน่ียนไมครอนคลนี จํากดั
8.  บรษิทั ยูเน่ียนไทย-นิจบินั จํากดั 
9.  บรษิทั ยูเน่ียนนิฟโก ้จํากดั
10.  บรษิทั ยูเน่ียนซิป จํากดั
11.  บรษิทั ยูเน่ียนยูนิเวอรส์ จํากดั
12.  บรษิทั ยูนิอโกร จํากดั
13.  บรษิทั ยูเน่ียนบรหิารธุรกจิ จํากดั
14.  บรษิทั วนีัสเธรด็ จํากดั
15.  บรษิทั ผลติภณัฑว์นีัส จํากดั
16.  บรษิทั ยูเน่ียนดสิทรบิวิเทอร ์จํากดั
17.  บรษิทั ยูเน่ียนทรพัยส์นิ จํากดั
18.  บรษิทั ยูเน่ียนสมคดิ จํากดั
19.  บรษิทั ยูเน่ียนชดิลม จํากดั
20.  บรษิทั ยูเน่ียนจามจุร ีจํากดั
21.  บรษิทั ยูเน่ียนแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั
22.  บรษิทั ยูเน่ียนพรอ้มพงษ์ จํากดั

เอกสารแนบ  2.3



เอกสารแนบ  2.4

 

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

1 นางสาวศรวีารนิทร์ จริะพรรคคณา X X  

2 นายชุตนิธร ดารกานนท์ X   ประธานกรรมการ
3 นางอจัฉรา จนัทรฉ์าย V   รองประธานกรรมการ
4 นางอารยา อรุณานนทช์ยั I V  O   กรรมการผู้จดัการ
5 นางสาวภคนิี พฤฒธิาํรง  X/O V/O I V    I    กรรมการ
6 นายยรรยง ตัง้จติต์กุล
7 นางบุศราคํา นีลวชัระ I I
8 นางสาวดาลดัย์ ทรพัยท์วชียักุล
9 นายวชิยั ชยัฐานียชาติ
10 นายฐติวิฒัน์ สบืแสง I
11 นางพนิิจพร  ดารกานนท ์เกษมทรพัย์  I I I  
12 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I I I  
13 นายบวรรตัน์ ดารกานนท์ I I  
14 นายวชัรพงษ์ ดารกานนท์ I I  
15 นายนันทยิะ ดารกานนท์ I I I I  
16 I I O  
17 นางศรินิันท์ ศนัสนาคม I     
18 นางจนัทรตรี ดารกานนท์ I    
19 นายสุเมธ ดารกานนท์ X X X X  
20 นางสาวนุกุลธร ดารกานนท์ I I I I  
21 นายนิตพินัธ์ ดารกานนท์ I I I I  
22 นายพชิติ  สถริแพทย์ I I
23 นางสาวสุมติรา คูหส์ุวรรณ  I I  
24 นายสวสัดิ ์ อุดมสจัจพนัธ์ I I
25 นายสมยศ ถุงสุวรรณ O I
26 นายไล ชอง ยวิ  I  
27 นางสาวมณฑา สสีงัข์ I  
28 นายเช อบิราฮมิ เช ไอดสิ I  
29 นายธนวฒัน์ ชยาภริตั I
30 นางสาวลดาวรรณ เอ็งเลศิชะพศั I
31 นายจรีวฒัน์ พยาฆระสมติ I
32 นายมาลุวชิญ์ บุณยสมติ O
33 นายณัฐพงษ์ สุขะวสิษิฐ์ I
34 นางจงรกัษ์ ดารกานนท์ I
35 นายโยฮนัเนส ฟรานซคิสั ซอมเมอร์ I
36 นายมารค์ อาร ์อ ีกอดเดอรฟ์อยด์ I
37 นายครสิเตยีน ซอยริง้ค์ I
38 นางสาวมารศรี สกุลธรีะ I  
39 นายเบอรน์ารด์ ซโีอ I
 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง

นางพนิิจพร  ดารกานนท ์ เกษมทรพัย์



 

1.   บรษิทั ยูเน่ียนบทัทึ่นคอรป์อเรชัน่ จํากดั
2.   บรษิทั ยูเน่ียนโอเวอรซ์ีโฮลดิง้ จํากดั
3.   บรษิทั ยูเน่ียนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จํากดั
4.   บรษิทั ยูเน่ียนรวมทุน จํากดั
5.   บรษิทั วนีสับทัทึ่น จํากดั
6.   บรษิทั ยูเน่ียนเทก็ซ์อสีต์ จํากดั
7.   บรษิทั ยูเน่ียนรบัเบอรพ์ลาส จํากดั
8.   บรษิทั ยูเน่ียนเรสซิเดนซ์ จํากดั
9.   บรษิทั ยูเน่ียนราชดําร ิจํากดั
10.  บรษิทั ยูเน่ียนราชประสงค ์จํากดั
 

เอกสารแนบ  2.5

รายช่ือ บริษทัท่ีเก่ียวข้อง



เอกสารแนบ  3

      รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั

ช่ือ                                       นางสาววชิดุา  วชัรวริุฬห์
ตาํแหน่ง                               ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน
อาย ุ                                     60  ปี
การศึกษา                            ปรญิญาตร ีการบญัช ีสาขาบญัชตีน้ทุน คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี
                                            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ประวติัการทาํงาน
พ.ศ.2548-2550                ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)
พ.ศ.2551-2553                ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จาํกดั (มหาชน)
พ.ศ.2552-2553                เลขานุการคณะกรรมการ บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จาํกดั (มหาชน)
พ.ศ.2554-2556                ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน บรษิทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน)



เอกสารแนบ  4

      รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น

 - ไม่มี -



เอกสารแนบ    5.1

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย

เปรียบเทียบ 3 ปี ( หน่วย : ล้านบาท)  

งบการเงนิรวม

สว่นงาน ตา่งประเทศ ในประเทศ รวม

2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 % 2556 % 2555 % 2554 %

(ปรบัปรุงใหม่) (ก่อนปรบัปรุง)

ธุรกจิสิง่ทอ 1,032.0     9.52     997.1       9.06     1,324.8     13.14   649.0       5.99     678.9       6.17     1,581.6     15.69   1,681.0     15.51   1,676.0     15.22   2,906.4     28.83   

ธุรกจิพลาสตกิ ยางและโลหะ 3,155.2     29.12   3,434.5     31.20   2,687.5     26.66   2,002.2     18.48   2,108.0     19.15   2,120.6     21.04   5,157.4     47.60   5,542.5     50.35   4,808.1     47.70   

ธุรกจิการคา้ -             -         -             -         -             -         2,921.7     26.96   2,369.4     21.52   2,073.4     20.57   2,921.7     26.96   2,369.4     21.52   2,073.4     20.57   

ธุรกจิพลงังาน 533.1       4.92     521.5       4.74     463.6       4.60     -             -         -             -         -             -         533.1       4.92     521.5       4.74     463.6       4.60     

ธุรกจิการลงทุนและอื่นๆ 5.2          0.05     48.3         0.44     69.3         0.69     21.2         0.20     14.5         0.13     11.8         0.12     26.4         0.24     62.8         0.57     81.1         0.80     

รวม 4,725.5     43.61   5,001.4     45.43   4,545.2     45.09   5,594.1     51.63   5,170.8     46.97   5,787.4     57.42   10,319.6   95.24   10,172.2   92.40   10,332.6   102.51 

(หกั) รายการระหว่างกนั -             -         (15.1)        (0.14)    (29.8)        (0.30)    (901.5)      (8.32)    (824.3)      (7.49)    (1,547.4)    (15.35)  (901.5)      (8.32)    (839.4)      (7.63)    (1,577.2)    (15.65)  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร-สทุธิ 4,725.5     43.61   4,986.3     45.29   4,515.4     44.80   4,692.6     43.31   4,346.5     39.48   4,240.0     42.06   9,418.1     86.92   9,332.8     84.78   8,755.4     86.86   

เงนิปันผลรบั 239.5       2.21     353.8       3.21     301.3       2.99     

คา่เช่ารบั 162.8       1.50     224.2       2.04     253.3       2.51     

ดอกเบีย้รบั 134.7       1.24     91.7         0.83     29.6         0.29     

รายไดอ้ื่น 880.3       8.13     1,006.0     9.14     740.2       7.35     

รายไดร้วม 10,835.4   100.00 11,008.5   100.00 10,079.8   100.00 

รายละเอยีดปรากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 30  เร ือ่ง  ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามสว่นงาน



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

กลุม่ธุรกิจ             ช่ือบริษทั การถอืหุ้น การถอืหุ้นของ การถอืหุ้น

 ทางตรง บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทางตรงและทางออ้ม

ธุรกิจส่ิงทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. 39.59  - 57.57

บรษิัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จํากดั (มหาชน) 49.88 1.32 51.42

บรษิัท ยูเน่ียนการเ์ม้นท์ จํากดั 99.99  - 99.99

บรษิัท ยูเน่ียนไมครอนคลนี จํากดั 25.00  - 44.48

บรษิัท ยูเน่ียนสปินน่ิงมลิล์ จํากดั 25  - 51.99

บรษิัท ยูเน่ียนซปิ จํากดั  -  - 24.85

บรษิัท วนัีสเธรด็ จํากดั  -  - 24.9

บรษิัท ยูเน่ียนยูนีเวอรส์ จํากดั 49.87  - 49.87

บรษิัท เทนคาเต้-ยูเน่ียนโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเซยี จํากดั  -  - 24.62

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ บรษิัท ยูเน่ียนไพโอเนียร ์จํากดั (มหาชน) 48.96 12.41 52.71

บรษิัท ยูเน่ียนพลาสตกิ จํากดั (มหาชน) 49.52 1.8 49.69 Ten Cate-Union Protective Fab

บรษิัท ยูเน่ียนโชจริชุ ิจํากดั 51  - 51

บรษิัท ยูเน่ียนสเตนเลสสตลี โปรดกัส์ จํากดั 98  - 98

บรษิัท ยูเน่ียนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จํากดั 99.99  - 99.99

บรษิัท วสิาหกจิยางไทย จํากดั 50.69  - 50.69

บรษิัท ยูเน่ียนไทย-นิจบินั จํากดั 40.27  - 40.27

บรษิัท ยูเน่ียนนิฟโก้ จํากดั 30.00  - 39.91

ธุรกิจการค้า บรษิัท คอมพวิเตอรยู์เน่ียน จํากดั 98.15  - 98.15

บรษิัท คอมพวิเตอรยู์เน่ียน ซสิเตม็ส์ จํากดั  -  - 98.15

บรษิัท โซลดฟิ จํากดั  -  - 40

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

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

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

บรษิัท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากดั 10  - 10

ธุรกิจการลงทุนและอืน่ๆ Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 23.85  - 29.65

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

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

Zhejiang-Union Property Co.,Ltd. 35.00 35.00

Saha-Union International Ltd. 99.98  - 99.98

Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 100  - 100.00

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

Shanghai Dasity Co.,Ltd.  -  - 100.00

Saha-Union International Taipei Ltd. 10.00  - 42.30

บรษิัท ยูเน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) จํากดั (มหาชน) 93.07  - 99.66

บรษิัท สหยูเน่ียนโฮลดิง้ จํากดั 99.54  - 99.54

บรษิัท วนัีสชูส์ จํากดั 76  - 96.86

บรษิัท ยูเน่ียนการพมิพ์ จํากดั 94.74  - 94.74

บรษิัท ยูเน่ียนอคีวติ ี้ จํากดั 99.79  - 99.79

บรษิัท ยูเน่ียนเทคโนโลย ีจํากดั 99.99  - 99.99

บรษิัท ยูเน่ียนเอน็เนอรย์ี ่จํากดั 99.26  - 99.4

บรษิัท ยูเน่ียนเอน็เนอรย์ี ่(ไชน่า) จํากดั 99.99  - 99.99

บรษิัท เทก็ซ์ปอรต์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 85.20  - 85.20

บรษิัท ยูเน่ียนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั 99.99  - 99.99

บรษิัท ยูเน่ียนชูส์ จํากดั 61.7 1.39 97.85

บรษิัท ยูเน่ียนการก่อสรา้ง จํากดั 2.37  - 99.68

บรษิัท สหยูเน่ียน พรอ็พเพอรต์ ี้ จํากดั 99.99  - 99.99

บรษิัท สหยูเน่ียน เวล็ท์ พลสั จํากดั 99.99  - 99.99

บรษิัท ยูเน่ียนนคร จํากดั 75.00  - 75.00

บรษิัท ยูนิไฟเบอร ์จํากดั 25.67  - 52.99

บรษิัท ยูนิอโกร จํากดั 30.00  - 44.94

บรษิัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จํากดั 24.90  - 35.99

บรษิัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากดั 24.9  - 29.46

บรษิัท ผลติภณัฑ์วนัีส จํากดั  -  - 24.86

บรษิัท ยูเน่ียนแคปปิทอล จํากดั  -  - 26.42

บรษิัท ยูเน่ียนบรหิารธุรกจิ จํากดั  -  - 32.7

บรษิัท ยูเน่ียนดสิทรบิวิเทอร ์จํากดั  -  - 24.73

บรษิัท ยูเน่ียนแมนเนจเม้นท์ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั  -  - 24.86

บรษิัท ยูเน่ียนแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จํากดั  -  - 24.9

บรษิัท ยูเน่ียนทรพัย์สนิ จํากดั  -  - 27.43

บรษิัท ยูเน่ียนสมคดิ จํากดั  -  - 29.36

บรษิัท ยูเน่ียนชดิลม จํากดั  -  - 29.36

บรษิัท ยูเน่ียนจามจุร ีจํากดั  -  - 29.36

บรษิัท ยูเน่ียนพรอ้มพงษ์ จํากดั  -  - 27.43

บรษิัท ยูเน่ียนไซม์ดารบ์ ี ้(ประเทศไทย) จํากดั 18.95  - 18.95

บรษิัท ยูเน่ียนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จํากดั 10.71 83.44 10.71

บรษิัท ยูเน่ียนรบัเบอรพ์ลาส จํากดั  -  - 7.93

บรษิัท วนัีสบทัทึน่ จํากดั  - 54 7.66
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นิติบุคคลที่บริษทัถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ทนุจดทะเบยีน ทนุเรยีกชําระแลว้ มูลค่าหุน้เรยีกชําระ การลงทุน
(บาท) (บาท) (บาท) ทางตรง %

ธุรกจิสิง่ทอ

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. US$ 22,776,932 US$ 22,776,932 39.590 Hengshan Rd. Huimin Ave Jiashan County, Zhejiang Province, China
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จํากดั (มหาชน) 600,000,000        600,000,000        10.00 49.882 เลขที ่205  หมู่ที ่4 ถ.สขุมุวทิ กม.39.5 ต.บางปูใหม่ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10280 (66-2) 323-1085-91 (66-2) 710-8808

สาขา 1  เลขที่ 205  หมูท่ี่ 4  ถ.สขุมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280
บรษิทั ยเูนี่ยนการเ์มน้ท ์จํากดั 50,000,000         50,000,000         100.00 99.987 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที ่205  หมู่ที ่4  ถ.สุขุมวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 10280 (66-2) 323-9285-6 (66-2) 323-9181
บรษิทั ยเูนี่ยนไมครอนคลนี จํากดั 5,000,000           5,000,000           10.00 25.001 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา  เลขที่ 205  หมูท่ี่ 4  ถ.สขุมุวทิ  กม.39.5   ต.บางปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปราการ  จ.สมทุรปราการ 10280
บรษิทั ยเูนี่ยนสปินนิ่งมลิล ์จํากดั 200,000,000        200,000,000        100.00 25.000 เลขที ่142 ซอยลาดพร้าว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-4247
บรษิทั ยเูนี่ยนยนูีเวอรส์ จํากดั 7,500,000           7,500,000           100.00 49.865 เลขที ่52/16-17  ซอยเจรญิกรุง 41  ถนนเจรญิกรุง  แขวงสีพ่ระยา  เขตบางรกั  กรุงเทพฯ (66-2) 266-2976-80 (66-2) 237-6468
ธุรกจิพลาสตกิ ยางและโลหะ

บรษิทั ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์จํากดั (มหาชน) 75,000,000         75,000,000         10.00 48.958 เลขที ่ง.1  หมู่ 13  ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0105-8 (66-2) 517-9056,
สาขาเขาสมงิ    เลขที ่70/2  หมู่ 1  ต.แสนตุง้  อ.เขาสมงิ  จ.ตราด  23150 (66-2) 517-9052-5, 517-0345
สาขาบางปะกง  เลขที่ 99  หมู ่5 ถ.บางนา-ตราด กม.38  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 517-8217-21 (66-2) 517-1016

บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จํากดั (มหาชน) 250,000,000        250,000,000        10.00 49.521 เลขที่ 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0109-14 (66-2) 517-0529
บรษิทั ยเูนี่ยนโชจริุช ิจํากดั 300,000,000        300,000,000        100.00 51.000 เลขที ่11/3 หมู่ที ่14 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-8893-5 (66-2) 517-1863

สาขา   เลขที ่99 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด กม. 38  ต.บางสมคัร อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 24180
บรษิทั ยเูนี่ยนสเตนเลสสตลี โปรดกัส ์จํากดั 40,000,000         40,000,000         100.00 98.000 เลขที่ 11/2 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-8996-8 (66-2) 517-8167
บรษิทั ยเูนี่ยนรบัเบอรโ์ปรดกัคอรป์อเรชัน่ จํากดั 20,000,000         20,000,000         100.00 99.998 เลขที่ 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สาขา 1  เลขที่ 70/1 หมู ่1 ตําบลแสนตุง้  อําเภอเขาสมงิ  จงัหวดัตราด (66-39) 696421
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จํากดั 32,000,000         32,000,000         100.00 50.693 เลขที่ 11/1 หมูท่ี่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 (66-2) 919-9930 (66-2) 919-9931

สาขา 1  เลขที่ 12 หมูท่ี่ 2 ตําบลทบัไทร อําเภอโป่งนํ้ารอ้น จงัหวดัจนัทบุรี (66-39) 447300
สาขา 2  เลขที่ 70/2 หมูท่ี่ 1 ตําบลแสนตุง้ อําเภอแสนตุง้  จงัหวดัตราด (66-39) 696423

บรษิทั ยเูนี่ยนไทย-นิจบินั จํากดั 15,000,000         15,000,000         100.00 40.273 เลขที่ ง.12  หมูท่ี่ 13 นิคมอุตสาหกรรมบางชนั ถ.เสรไีทย แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรุงเทพฯ 10510 (66-2) 517-0100-3 (66-2) 517-0104
บรษิทั ยเูนี่ยนนิฟโก ้จํากดั 100,000,000        100,000,000        100.00 30.002 เลขที ่99/11 หมู่ที ่5  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 842-130-5 (66-38) 842-129
ธุรกจิการคา้

บรษิทั คอมพวิเตอรย์เูนี่ยน จํากดั 100,000,000        100,000,000        100.00 98.149 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9,311-6881-2 (66-2) 311-6889
สาขา  เลขที ่142/1-2 ซอยลาดพรา้ว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0505 (66-2) 530-2940 ,

530-1955,530-2388
ธุรกจิพลงังาน

Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd. US$ 10,640,000 US$ 10,640,000 56.928 Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang Province, China
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd. RMB 200,000,000 RMB 200,000,000 25.000 Wei Jiu Road, Shangyu Industrial Area, Hangzhou Bay, Zhejiang Province, China
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. US$ 24,658,660 US$ 24,658,660 40.000 Cheng Xi Hua Si, Luliang County, Yunnan Province, China
บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จํากดั 7,325,000,000     7,325,000,000     100.00 10.000 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 332-3882

สาขา 1  เลขที ่245 หมู่ที ่6 ต.บา้นไร่  อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี (66-32) 719300 # 1000 (66-32) 719300 # 1090

ธุรกจิการลงทนุและอืน่ๆ

Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. US$ 29,000,000 US$ 27,930,000 23.845 Taixing Economic Development Area, Jiangsu Province, China
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. RMB 56,915,779 RMB 56,915,779 25.000 Luoyang Road, Taicang City, Jiangsu Province, China
Jiashan-Union Development Co., Ltd. US$ 41,000,000 US$ 41,000,000 39.000 Hengshan Road, Huimin Avenue, Jiashan City, Zhejiang Province, China
Zhejiang-Union Property Co.,Ltd. RMB 100,000,000 RMB 100,000,000 35.000 Zhiwei Huayuan, Yanxunqiao, Zhenjiangqiao Shaoxing Country, Zhejiang Province, China
Saha-Union International Ltd. HK$ 330,000,000 HK$ 330,000,000 99.985 12th. Floor, Bangkok Bank Building, No.28 Des Voeux Road, Central, Hong Kong (852) 2521-2260 (852) 2521-0021

1A Yuk Yat Street, 6/F, Fook Shing Building, Tokwawan, Kowloon, Hong Kong (852) 2365-0211-2 (852) 2363-2641
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. US$ 45,000,000 US$ 45,000,000 100.000 #31 A-C, No.18 Cao Xi Road (North), Shanghai 200030, China (86-21) 5459-0378,5459-0678 (86-21) 6427-9117
Saha-Union International Taipei Ltd. TWD$ 5,000,000 TWD$ 5,000,000 10.000 15th Floor, Bangkok Bank Building, No.121 Sung Chiang Road, Taipei 10429, Taiwan (88-62) 2506-7264-5 (88-62) 2506-9712

โทรสารประเภทกจิการ  /  ชื่อบรษิทั ทีอ่ยูส่าํนักงาน โทรศพัท์
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โทรสารประเภทกจิการ  /  ชื่อบรษิทั ทีอ่ยูส่าํนักงาน โทรศพัท์

บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลยี ่(2008) จํากดั (มหาชน) 120,000,000        120,000,000        4.00 93.072 เลขที ่1828  ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
สาขา 1  เลขที ่99 หมู่ที ่5  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109
สาขา 2  เลขที ่336 หมู่ที ่10  ถ.สขุมุวทิ  ต.บางพระ  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุร ี20110 (66-38) 341-370-8 (66-38) 341-380-2

บรษิทั สหยเูนี่ยนโฮลดิง้ จํากดั 1,200,000,000     1,200,000,000     100.00 99.540 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั วนีัสชูส ์จํากดั 72,000,000         72,000,000         100.00 76.000 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที ่99 หมู่ที ่5  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง  จ.ฉะเชงิเทรา 24180 (66-38) 842-108-9 (66-38) 842-109
บรษิทั ยเูนี่ยนการพมิพ ์จํากดั 30,000,000         30,000,000         10.00 94.735 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนอคีวติี ้จํากดั 160,000,000        160,000,000        10.00 99.794 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนเทคโนโลย ีจํากดั 100,000,000        100,000,000        10.00 100.000 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที ่336 หมู่ที ่10  ถ.สขุมุวทิ  ต.บางพระ  อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุร ี20110
บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ ี ่จํากดั 3,200,000           3,200,000           10.00 99.258 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนเอน็เนอรย์ ี ่(ไชน่า) จํากดั 15,400,000         15,400,000         100.00 99.997 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั เทก็ซ์ปอรต์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 12,500,000         12,500,000         100.00 85.200 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนฮวิแมนรซีอรส์ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั 1,000,000           250,000              2.50 99.998 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนชูส ์จํากดั 24,000,000         24,000,000         24.00 61.697 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668

สาขา 1  เลขที่ 99/5  หมูท่ี่ 5  ก.ม.38  ถ.บางนา-ตราด  ต.บางสมคัร  อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา  24180
บรษิทั สหยเูนี่ยน พรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 500,000,000        125,000,000        25.00 100.000 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั สหยเูนี่ยน เวล็ท ์พลสั จํากดั 500,000,000        125,000,000        25.00 100.000 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยเูนี่ยนนคร จํากดั 350,000,000        210,000,000        60.00 75.000 เลขที ่899 หมู่บ้านไอ-บซิ อเวนิว ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 075-318700 075-318700 ต่อ 800
บรษิทั ยนูิไฟเบอร ์จํากดั 120,000,000        120,000,000        100.00 25.667 เลขที ่1828 ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (66-2) 311-5111-9 (66-2) 331-5668
บรษิทั ยนูิอโกร จํากดั 65,000,000         65,000,000         100.00 30.000 เลขที ่142 ซอยลาดพร้าว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมดา้ย จํากดั 200,000,000        200,000,000        10.00 24.898 เลขที ่142 ซอยลาดพร้าว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 539-6153
บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากดั 150,000,000        150,000,000        100.00 24.900 เลขที ่142 ซอยลาดพร้าว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-0511-30 (66-2) 538-3292
บรษิทั ยเูนี่ยนไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) จํากดั 4,000,000           4,000,000           100.00 18.950 เลขที ่29  อาคารวานิสสา ชัน้ 20 ซอยชดิลม แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 (66-2) 251-5288 (66-2) 254-6383
บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จํากดั 85,000,000         85,000,000         100.00 10.714 เลขที ่142 ซอยลาดพร้าว 80 (จนัทมิา) ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (66-2) 530-7040-54 (66-2) 539-6124
บรษิทั ศูนยป์ระมวลผล จํากดั 50,000,000         50,000,000         100.00 20.000 เลขที ่142  อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 4 ถ.สลีม แขวงสรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 (66-2) 237-6330-4 (66-2) 237-6340



เอกสารแนบ 5.2

ปี 2556

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน 
รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีส่ําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกัน
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน  การรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ซึ่งกําหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่
การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหลักฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกับจํานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ 
วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลือกใช้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูส้อบบญัชี ซึ่งรวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงนิ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจดัทํา
และการนําเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของกิจการ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดง
ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้รหิารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีทีจ่ดัทําขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม  
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลักฐานการสอบบญัชีทีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑใ์นการแสดง ความเหน็ของขา้พเจา้
ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกันของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
 และบรษิัทย่อย และเฉพาะของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ประจาํปี 2555

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 เช่นกนั
งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดต้รวจสอบ              งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) ดว้ย
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) ดว้ย
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพจิารณาวา่จาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งกาํหนดใหข้า้พเจา้
ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธิีการตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธิีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจ
ของผูส้อบบญัชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควรของกิจการ เพือ่ออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
ขา้พเจา้เชื่อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้ับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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เอกสารแนบ 5.2

ความเห็น

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ประจาํปี 2554

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม
สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกันของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกัน ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง
และครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงนิเหล่านี้ ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบงบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 
ของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งมยีอดสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 6,943 ล้านบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธสิําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จํานวน 1,065 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทตามลําดบั 
(2553: สนิทรพัยร์วมจํานวน 4,273 ล้านบาท รายไดร้วมและขาดทุนสุทธสิําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 จํานวน 904 ล้านบาท และ 94 ล้านบาทตามลําดบั) งบการเงนิของบรษิัทย่อยเหล่านี้ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น 
ซึ่งขา้พเจา้ไดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยเหล่านัน้แล้ว การเสนอรายงานของขา้พเจา้ในส่วนทีเ่กี่ยวกับบรษิัทย่อยดงักล่าวในงบการเงนิรวม จงึถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชีอื่นนัน้ นอกจากนี้งบการเงนิรวมของปี 2554 
มยีอดคงเหลือของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมจํานวนหนึ่งตามวธิสี่วนไดเ้สยีจํานวนประมาณ 5,375 ล้านบาท (2553: 5,701 ล้านบาท) และมสี่วนแบ่งขาดทุนสําหรบัปี 2554 จํานวน 6 ล้านบาท (2553: ส่วนแบ่งกําไรจํานวน 321 ล้านบาท) 
ซึ่งคํานวณจากงบการเงนิทีต่รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น ดงันัน้การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ในส่วนทีเ่กี่ยวกับบรษิัทร่วมเหล่านี้    ในงบการเงนิรวมสําหรบัปีจงึถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชีอื่นนัน้ดว้ยเช่นกัน

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปซึ่งกําหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลว่างบการเงนิแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ 
การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจํานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลักการบญัชีทีก่ิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงนิทีเ่ป็นสาระสําคญั 
ซึ่งผูบ้รหิารเป็นผูจ้ดัทําขึน้ ตลอดจนการประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ําเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เชื่อว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกับรายงานของผูส้อบบญัชีอื่นทีก่ล่าวถงึในวรรคก่อนใหข้อ้สรุปทีเ่ป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้และจากรายงานของผูส้อบบญัชีอื่น ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน
ของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อยและเฉพาะของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคญัตามหลักการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป

โดยมไิดเ้ป็นการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไขต่องบการเงนิขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 และขอ้ 5 ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิัทฯไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรบัปรุง
และมาตรฐานการบญัชีใหม่ทีอ่อกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเพื่อจดัทําและนําเสนองบการเงนินี้ ทัง้นี้ บรษิัทฯไดป้รบัยอ้นหลังงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน เพื่อสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบญัชีใหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ

งบการเงนิรวมของบรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และงบการเงนิเฉพาะกิจการของ บรษิัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ทีน่ํามาแสดงเปรยีบเทยีบนี้   
ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอื่นในสํานักงานเดยีวกันกับขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชี   ทีร่บัรองทัว่ไปและถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชีอื่นในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับบรษิัทย่อยในต่างประเทศและบรษิัทร่วมจํานวนหนึ่ง
และไดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขต่องบการเงนิดงักล่าวตามรายงานลงวนัที ่  24 กุมภาพนัธ ์2554 
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เอกสารแนบ  5.3
 (หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี        2556 2555 2554

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

(ปรบัปรุงใหม)่ (ปรบัปรุงใหม)่ (กอ่นปรบัปรุง) (กอ่นปรบัปรุง)

งบแสดงฐานะการเงิน
สนิทรพัย์
   เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 318      1.48 303         2.12 25       0.11 307         2.33 -      0.00 250         2.05
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 9,342   43.50 3,503      24.56 9,035   38.55 1,359      10.30 8,126   36.92 983         8.07
   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรอการจําหน่าย -      0.00 -         0.00 2,505   10.69 1,325      10.05 -      0.00 -         0.00
   เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วม 5,329   24.81 8,014      56.19 4,827   20.60 7,499      56.86 7,447   33.84 8,591      70.52
   เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น 1,963   9.14 1,797      12.60 1,927   8.22 1,805      13.69 1,728   7.85 1,592      13.07
   อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 1,228   5.72 577         4.05 1,093   4.66 697         5.29 1,033   4.69 651         5.34
   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,040   14.16 55          0.39 3,649   15.57 72          0.54 3,375   15.34 81          0.66
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 255      1.19 13          0.09 374      1.60 124         0.94 298      1.36 35          0.29
รวมสนิทรพัย์ 21,475  100.00 14,262     100.00 23,435  100.00 13,188     100.00 22,007  100.00 12,183     100.00

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
   เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12       0.06 900         6.31 37       0.16 747         5.66 41       0.19 497         4.08
   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2,004   9.33 161         1.13 4,815   20.55 95          0.72 2,454   11.15 150         1.23
   เงนิกูย้มืระยะยาว 198      0.92 -         0.00 475      2.02 -         0.00 2,291   10.41 -         0.00
   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 413      1.92 92          0.65 459      1.96 122         0.93 318      1.44 18          0.15
รวมหนี้สนิ 2,627   12.23 1,153      8.09 5,786   24.69 964         7.31 5,104   23.19 665         5.46
   สว่นของผูถ้อืหุน้
   ทุนออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แลว้ 3,000   13.97 3,000      21.03 3,000   12.80 3,000      22.75 3,000   13.63 3,000      24.62
   สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 2,599   12.10 2,599      18.22 2,599   11.09 2,599      19.71 2,599   11.81 2,599      21.33
   กําไรสะสม 11,224  52.27 7,210      50.56 10,735  45.81 6,210      47.09 9,777   44.43 5,554      45.59
   องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 563      2.62   300         2.10 (132)     (0.56)  415         3.14 32       0.15   365         3.00
   ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,462   6.81 -         0.00 1,447   6.17 -         0.00 1,495   6.79 -         0.00
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 18,848  87.77 13,109     91.91 17,649  75.31 12,224     92.69 16,903  76.81 11,518     94.54
รวมหนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 21,475  100.00 14,262     100.00 23,435  100.00 13,188     100.00 22,007  100.00 12,183     100.00

มลูคา่หุน้ตามบญัชี 59.95   43.70      55.87   40.75      53.13   38.39      



เอกสารแนบ  5.4
 (หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี 2556 2555 2554

งบการเงินรวม % งบการเงิน % งบการเงินรวม % งบการเงิน % งบการเงินรวม % งบการเงิน %

เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุน (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ก่อนปรบัปรงุ) (ก่อนปรบัปรงุ)

รายได้
   รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 9,419        90.04 1,137        37.17 9,333        89.20 1,075        48.29 8,755        89.14 1,824        62.87
          ขายสง่ออก 4,726        45.18 488          15.95 4,986        47.65 470          21.11 4,515        45.97 457          15.75
          ขายในประเทศ 4,693        44.86 649          21.22 4,347        41.55 605          27.18 4,240        43.17 1,367        47.12
   เงนิปันผลรบั 240          2.29 736          24.06 242          2.31 791          35.53 301          3.06 800          27.58
   รายไดอ้ื่น 802          7.67 1,186        38.77 888          8.49 360          16.17 766          7.80 277          9.55
รวมรายได้ 10,461      100.00 3,059        100.00 10,463      100.00 2,226        100.00 9,822        100.00 2,901        100.00
คา่ใชจ้่าย
   ตน้ทุนขายและบรกิาร 8,281        79.16 1,117        36.52 8,387        80.16 1,062        47.71 7,958        81.02 1,803        62.15
   คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,209        11.56 397          12.98 1,094        10.46 138          6.20 1,048        10.67 316          10.89
   ดอกเบี้ยจ่าย 58            0.55 12            0.39 71            0.68 6              0.27 16            0.16 11            0.38
รวมคา่ใชจ้่าย 9,548        91.27 1,526        49.89 9,552        91.29 1,206        54.18 9,022        91.86 2,130        73.42
กําไรก่อนผลต่างอตัราแลกเปลี่ยนและคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 913          8.73    1,533        50.11 911          8.71    1,020        45.82 800          8.14 771          26.58
บวก(หกั) : กําไร(ขาดทุน)จากผลต่างอตัราแลกเปลี่ยน 1              0.01    6              0.20    44            0.42    7              0.31    67            0.68    9              0.31    
กําไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 914          8.74    1,539        50.31 955          9.13    1,027        46.14 867          8.83 780          26.89
หกั : คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (205)         (1.96)   (89)           (2.91)   (178)         (1.70)   (9)             (0.40)   (216)         (2.20)   (20)           (0.69)   
กําไรก่อนสว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 709          6.78    1,450        47.40 777          7.43    1,018        45.73 651          6.63 760          26.20
บวก(หกั) : สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 374          3.58 -           0.00 501          4.79 -           0.00 190          1.93 -           0.00
กาํไรกอ่นสว่นทีเ่ป็นของผู้มสีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุของบรษิทัย่อย 1,083        10.35   1,450        47.40 1,278        12.21   1,018        45.73 841          8.56 760          26.20
บวก(หกั) : กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผู้มสีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุของบรษิทัย่อย (144)         (1.38)   -           -      (68)           (0.65)   -           -      (103)         (1.05)   -           -      
กําไรสทุธสิว่นที่เป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 939          8.98    1,450        47.40 1,210        11.56   1,018        45.73 738          7.51 760          26.20
กําไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 3.24         4.83         4.17         3.39         2.55         2.53         
เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.00         1.50         1.50         
อตัราเงนิปันผลต่อกําไรสทุธ ิ(%) 41.39% 44.20% 59.18%



เอกสารแนบ   5.5
ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ล้านบาท)

2556 2555 2554
งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน : (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ก่อนปรบัปรงุ) (ก่อนปรบัปรงุ)

กําไรก่อนภาษี 1,287.5        1,539.1        1,455.3        1,027.0        1,057.5        780.0           
รายการปรบักระทบยอดกําไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดําเนินงาน :- 
      คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจําหน่าย 690.7           82.0            705.3           103.3           633.1           121.1           
      คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 42.4            0.1              6.8              (0.2)             (3.3)             (0.2)             
      การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สทุธทิี่จะไดร้บั (โอนกลบั) (3.9)             -                 (137.3)          -                 107.7           -                 
      ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตดัจําหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (1.8)             (1.6)             6.5              (1.3)             20.7            (3.3)             
      ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่าย/ตดัจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน (4.1)             (4.1)             0.1              0.1              -                 0.1              
      ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน (โอนกลบั) 51.8            51.8            (1.5)             -                 (64.3)           -                 
      ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 4.4              4.4              -                 -                 3.5              -                 
      รบัรูร้ายไดจ้ากการให้ใช้อาคารรอตดับญัชี (47.4)           -                 -                 -                 -                 -                 
      ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน (โอนกลบั) -                 -                 0.9              (108.3)          -                 68.6            
      คา่ใช้จ่ายในการตดัจําหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที่จ่าย 119.9           119.9           11.9            11.9            -                 -                 
      ขาดทุน(กําไร)ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิจากการปรบัมูลคา่ของเงนิลงทุนเพือ่คา้ (2.2)             -                 (213.4)          -                 152.3           -                 
      สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (374.4)          -                 (501.1)          -                 (190.4)          -                 
      ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายเงนิลงทุน (139.7)          (284.2)          39.3            (1.0)             (181.9)          (28.2)           
      ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิ 10.2            2.4              (14.6)           (0.3)             9.5              (1.0)             
      เงนิปันผลรบัจากการลงทุน (239.5)          (735.5)          (242.3)          (790.8)          (301.3)          (800.1)          
      ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรอการจําหน่าย -                 (600.3)          (111.5)          (111.5)          -                 -                 
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 47.3            (0.5)             9.6              0.8              21.5            2.3              
      ดอกเบีย้รบั (134.7)          (77.4)           (91.7)           (31.8)           (29.6)           (29.4)           
      คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 57.6            11.8            71.0            6.2              15.9            10.9            
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดําเนินงาน 1,364.1        107.9           993.3           104.1           1,250.9        120.8           
สนิทรพัย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง
     ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (360.2)          (46.2)           (122.5)          65.3            414.9           152.7           
     สนิคา้คงเหลอื 16.0            (46.1)           375.1           16.0            (492.7)          8.3              
     สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (7.7)             (0.9)             (8.2)             (0.3)             (4.0)             (0.3)             
     สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (33.1)           0.1              36.6            (1.0)             (65.1)           3.0              
หนี้สนิดาํเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)
     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 232.3           53.0            201.8           (25.8)           34.4            (87.6)           
     หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 5.7              -                 0.6              0.6              (184.9)          (10.9)           
     หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (16.8)           (0.2)             (10.0)           (0.9)             (23.9)           0.8              
เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,200.3        67.6            1,466.7        158.0           929.6           186.8           
     จ่ายดอกเบีย้ (58.3)           (11.8)           (70.0)           (5.0)             (16.8)           (11.6)           
     จ่ายภาษเีงนิได้ (288.7)          (127.6)          (182.6)          (24.9)           (272.1)          (17.4)           
     รบัคนืภาษเีงนิได้ 48.5            28.4            76.5            -                 82.6            14.6            
เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 901.8           (43.4)           1,290.6        128.1           723.3           172.4           



เอกสารแนบ   5.6
ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี  (หน่วย : ล้านบาท)

2556 2555 2554
งบกระแสเงินสด งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ เฉพาะกจิการ
กระแสเงนิสดจากจากกจิกรรมลงทุน : (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ก่อนปรบัปรุง) (ก่อนปรบัปรุง)

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง (เพิม่ขึน้) (170.0)          3.7              (24.5)           (57.1)           -                 68.9            
เงนิลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้ (2,544.6)       -                 (339.1)          -                 (689.7)          -                 
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุน (384.1)          (724.5)          (330.5)          (274.4)          (159.7)          (211.9)          
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6.7              2.8              15.0            2.9              40.2            3.9              
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 9.6              9.6              0.1              0.1              0.1              -                 
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 4,725.9        1,683.6        972.3           91.8            1,744.9        923.0           
เงนิปันผลรบัจากการลงทุน 548.5           735.5           857.5           790.8           507.8           800.1           
ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรอการจาํหน่าย -                 600.3           111.5           111.5           -                 -                 
เงนิมดัจาํคา่หุน้ของบรษิทัรว่มรอการจาํหน่าย -                 -                 461.1           -                 -                 -                 
ดอกเบีย้รบั 132.2           76.5            91.0            31.6            29.6            30.2            
ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (223.9)          (0.8)             (2.2)             (121.4)          (108.2)          (74.4)           
ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (337.1)          (6.7)             (982.0)          (18.9)           (860.6)          (16.7)           
      เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน 1,763.2        2,380.0        830.2           556.9           504.4           1,523.1        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (83.2)           -                 (179.7)          -                 292.0           -                 
เจา้หนี้ทรสัตร์ซีทีเพิม่ขึน้ (ลดลง) 15.2            11.3            (29.2)           (29.1)           10.0            10.0            
เงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ (ลดลง) (25.1)           153.2           (3.4)             249.8           (36.8)           (309.7)          
เงนิสดรบั(จ่าย)คนืทุนผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย -                 -                 (8.0)             -                 77.9            -                 
จ่ายเงนิปันผล (604.0)          (450.0)          (548.8)          (450.0)          (701.5)          (525.0)          
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว -                 -                 418.0           -                 2,283.5        -                 
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (2,202.8)       -                 (226.7)          -                 (374.7)          (370.7)          
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ (77.0)           -                 (78.6)           -                 (68.0)           -                 
        เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (2,976.9)       (285.5)          (656.4)          (229.3)          1,482.4        (1,195.4)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 181.7           -                 (116.9)          -                 70.3            -                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (130.2)          2,051.1        1,347.5        455.7           2,780.4        500.1           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 5,716.0        1,196.8        4,368.5        741.1           1,588.1        241.0           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 5,585.8        3,247.9        5,716.0        1,196.8        4,368.5        741.1           
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :
      รายการอุปกรณ์ทีย่งัไม่ไดจ้่ายชาํระ 91.9            -                 107.1           -                 52.5            -                 



เอกสารแนบ 5.7

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
2556 2555 2554

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(LIQUIDITY RATIO)
    1.อตัราสว่นสภาพคล่อง            4.79            1.87            3.26 (เท่า)
    2.อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็            4.15            1.58            2.61 (เท่า)
    3.อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด            0.26            0.35            0.30 (เท่า)
    4.อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้          12.27            7.26            6.53 (เท่า)
    5.ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่            29              50              55   (วนั)
    6.อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื          19.95          15.89          18.02 (เท่า)
    7.ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่            18              23              20   (วนั)
    8.อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี            7.86            9.32            9.35 (เท่า)
    9.ระยะเวลาชาํระหน้ี            46              39              39   (วนั)
    10.Cash Cycle              1              34              36   (วนั)
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(PROFITABILITY RATIO)
    1.อตัรากําไรขัน้ตน้           12.08          10.13            9.11 (%)
    2.อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน          12.46          13.91          10.91 (%)
    3.อตัรากําไรอืน่          13.08          15.22          11.47 (%)
    4.อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกําไร          66.80          84.28          67.03 (%)
    5.อตัรากําไรสทุธิ            8.66          10.99            7.46 (%)
    6.อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้            5.59            7.65            4.94 (%)
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(EFFICIENCY RATIO)
    1.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์            4.18            5.32            3.60 (%)
    2.อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร          35.95          41.66          32.87 (%)
    3.อตัราการหมนุของสนิทรพัย์            0.48            0.48            0.48 (เท่า)
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
(FINANCIAL POLICY RATIO)
    1.อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้            0.15            0.36            0.33 (เท่า)
    2.อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย้          20.60          20.95          55.45 (เท่า)
    3.อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั            0.14            0.48            1.92 (เท่า)
    4.อตัราการจ่ายเงนิปันผล          41.39          44.20          59.18 (%)



เอกสารแนบ 5.8
1

รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน)  กบั บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2556

ขอ้มลูระหว่างกนั

ชือ่กลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ลา้นบาท)

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

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั

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

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั

3 บรษิทั ยเูนี่ยนแคปปิทอล จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 29.70             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั

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

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั 2 ค่าเช่ารบั-จ่าย 10.80             ราคาตามสญัญา

5 บรษิทั ยนูไิฟเบอร ์จาํกดั ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 12.20             เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

ทีม่บีุคคลเกีย่วโยงกนั 2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.01               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

3 เงนิปันผลรบั-จ่าย 20.33             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

4 รายไดค้่าบรกิาร 0.01               ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.24               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง

6 บรษิทั ยเูนี่ยนรวมทุน จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 9.12               จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

มากกว่า 30%

7 บรษิทั  วนีสัเธรด็  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 23.93             เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30% 2 รายไดค้่าเช่า 0.05               ราคาตามสญัญา

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 6.89               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

8 บรษิทั  ยเูนี่ยนสปินนิง่มลิล ์ จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 25.75             เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30% 2 ค่าเช่ารบั-จ่าย 0.13               ราคาตามสญัญา

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมผีลตอบแทน

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนซึง่เป็น
ปกตธิุรกจิ

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนินํามา
ฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิารเงนิภายในกลุ่ม
ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นปกตขิอง
การลงทุนควรมผีลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมผีลตอบแทน

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนซึง่เป็น
ปกตธิุรกจิ

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิเพือ่อาํนาจ
การต่อรองราคาทีด่ขี ึน้

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิเพือ่อาํนาจ
การต่อรองราคาทีด่ขี ึน้



เอกสารแนบ 5.8
2

รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน)  กบั บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2556

ขอ้มลูระหว่างกนั

ชือ่กลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ลา้นบาท)

9 บรษิทั  ยเูนี่ยนซปิ  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 7.39               เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30% 2 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 1.23               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

3 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.11               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง

10 บรษิทั  ยนูอิโกร  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 0.48               จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

มากกว่า 30%

11 บรษิทั  ยเูนี่ยนทรพัยส์นิ  จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 9.00               เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

มากกว่า 30%

12 บรษิทั  ยเูนี่ยนชสู ์ จาํกดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 28.63             เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

มากกว่า 30% 2 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.08               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

3 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.53               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง

13 บรษิทั  ยเูนี่ยนอตุสาหกรรมสิง่ทอ  จํากดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 394.91            เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จ่าย 1.50               จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 98.13             เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

14 บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จาํกดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิปันผลรบั-จ่าย 3.89               จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

2 ค่าเช่ารบั-จ่าย 1.49               ราคาตามสญัญา

3 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 7.62               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

4 รายได-้ค่าใชจ้่ายอืน่ 0.07               ราคาตามสญัญา

15 บรษิทั  ยเูนี่ยนไพโอเนยีร ์ จาํกดั (มหาชน) บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 ซือ้-ขาย สนิคา้ 7.95               เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้

2 เงนิปันผลรบั-จ่าย 18.36             จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

3 ค่าเช่ารบั-จ่าย 3.31               ราคาตามสญัญา

4 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 1.43               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

16 บรษิทั ยเูนี่ยนบทัทนึคอรป์อเรชัน่ จาํกดั กรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง 1 ค่าเช่ารบั-จ่าย 0.01               ราคาตามสญัญา

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิ เพือ่อาํนาจ
การต่อรองราคาทีด่ขี ึน้ และเป็นปกตขิอง
การลงทุนควรมผีลตอบแทน

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมผีลตอบแทน

เพือ่พฒันาทีด่นิทีว่่างเปล่าของบรษิทัฯ ให้
เกดิประโยชน์เพิม่ข ึน้โดยใหเ้ช่าทีเ่พือ่การ
ปลกูยาง

จาํหน่ายอสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การลงทุน

ลดภาระค่าใชจ้่ายทัง้ยงัเกดิประโยชน์ใหม้ี
ผลตอบแทนจากทรพัยส์นิของบรษิทัที่
ไม่ไดใ้ชง้านแลว้

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนินํามา
ฝากกบับรษิทัฯ เพื่อบรหิารเงนิภายในกลุ่ม
ใหม้ปีระสทิธภิาพ

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิเพือ่อาํนาจ
การต่อรองราคาทีด่ขี ึน้

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถุดบิเพือ่อาํนาจ
การต่อรองราคาทีด่ขี ึน้

เป็นปกตขิองการลงทุนควรมผีลตอบแทน



เอกสารแนบ 5.8
3

รายการระหว่างกนัของบริษทั สหยเูนี่ยน จาํกดั (มหาชน)  กบั บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปี 2556

ขอ้มลูระหว่างกนั

ชือ่กลุ่มบุคคลฯ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายการกาํหนดราคา ความจาํเป็น

(ลา้นบาท)

ถอืหุน้มากกว่า 10% 2 เงนิปันผลรบั-จ่าย 2.72               จากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

17 บรษิทั  วนีสัชสู ์ จาํกดั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 1 เงนิฝาก-เงนิรบัฝาก 8.50               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

2 ดอกเบีย้รบั-จ่าย 0.16               องิกบัประเภทและอตัราของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งหนึ่ง

3 รายได-้ค่าใชจ้่ายอืน่ 0.66               ราคาตามสญัญา

4 ค่าเช่ารบั-จ่าย 0.42               ราคาตามสญัญา

5 ดอกเบีย้คา้งรบั-คา้งจ่าย 0.05               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

6 ลกูหนี้-เจา้หนี้ 0.10               เป็นยอดคงคา้งระหว่างกนั ณ  31 ธนัวาคม 2556

ยอดรวมมลูค่ารายการระหว่างกนัในปี 2556       859.19         

บรษิทัในกลุ่มมสีภาพคล่องส่วนเกนินํามา
ฝากกบับรษิทัฯ เพือ่บรหิารเงนิภายในกลุ่ม
ใหม้ปีระสทิธภิาพ



   เอกสารแนบ   5.9

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้

1.

2.

3.

4.

การสอบทานการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบมกีารกํากบัดแูล
บรษิทัใหป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎระเบยีบตา่งๆ ไมม่กีารกระทาํใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืน
กฎระเบยีบของทางการ

การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ตลอดจนไดใ้หข้อ้คดิเหน็แก่คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารและจดัการความ
เสีย่งทีเ่หมาะสม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

          ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยม ี
ศาสตราจารยก์ติตคิุณดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางอารยา  อรุณานนท์
ชยั และ นางสาวภคนีิ พฤฒธิาํรง เป็นกรรมการตรวจสอบ ไดจ้ดัใหม้กีารประชุม 5 ครัง้ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้รว่มประชุมดงัน้ี                                                                   
                                                                                            จาํนวนครัง้                - 
ศาสตราจารยก์ติตคิุณดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย                                          5                    - 
นางอารยา  อรุณานนทช์ยั                                                                4                    - 
นางสาวภคนีิ  พฤฒธิาํรง                                                                 5                        
ในการประชุมไดม้กีารหารอืรว่มกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน นกักฎหมาย และผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสรุปสาระในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้งัน้ี

การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานและพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจาํปี และประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน พบวา่การควบคุมภายในของบรษิทัฯ มคีวาม
เพยีงพอและมคีวามเหมาะสม รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การเพิม่

ประสทิธภิาพของระบบการตรวจสอบภายใน

การสอบทานงานการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตร
มาสและงบการเงนิประจาํปี2556ของผูส้อบบญัช ีเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การจดัทาํงบการเงนิ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดป้ระชุมรว่มกบั
ผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัฯ เขา้รว่มประชุม 1 ครัง้ เพือ่ปรกึษาหารอื
กนัอยา่งอสิระถงึขอ้สงัเกต และขอ้คดิเหน็ของผูส้อบบญัชี



5.

6.

7.

     
       บรษิทั สหยเูน่ียน  จาํกดั (มหาชน) 

การสอบทานรายการระหวา่งกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและให้
ความเหน็การเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักลา่วตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยคาํนึงถผึลประโยชน์ของบรษิทัฯ และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นและเพยีงพอ

การประเมนิตนเอง  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิตนเองเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานเป็นรายบุคคล ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวทาง
ปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ผลสรุปอยูใ่นเกณฑด์มีาก

   โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายใน เพือ่ให้
บรษิทัฯ มกีารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีมรีะบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศาสตราจารยก์ติตคิุณดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย) 

การพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มพจิารณาคุณสมบตัิ
และคา่ตอบแทนทีผู่ส้อบบญัชเีสนอ และเหน็ชอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอตอ่ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้

 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ




