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 เราใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือ 
“คุณธรรม” เปนหลักปฏิบัติ เพื่อใหธุรกิจมีความยั่งยืนและเปนที่
นาเชือ่ถอื ทัง้นี ้บรษิทัฯ มุงเนน “คณุภาพ” ของการผลติและบรกิาร 
และสรางมาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการ
พฒันาศกัยภาพทางธรุกจิและการลงทนุในทกุๆ ดาน โดยมจีดุมุงหมาย 
เพื่อใหเกิด “คุณประโยชน” สูงสุดแกลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย



โรงไฟฟา ณ เมือง Shangyu ประเทศจีน
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(หนวย : ลานบาท)
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และ บรษัทยอย        2553              2552              2551

รายไดรวม      
รายไดจากการขาย     
กําไรขั้นตน     
กําไร (ขาดทุน) สุทธ    
สินทรัพยรวม     
หนี้สินรวม     
สวนของผูถือหุน     
อัตรากําไรสุทธตอรายไดรวม (%)   
กําไร (ขาดทุน) สุทธตอหุน (บาท)    
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)   
มูลคาสินทรัพยสุทธตอหุน (บาท)   
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)  
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)  
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

 
11,569.8
10,141.1
1,494.0
1,823.8

19,037.4
3,157.7

15,879.7
15.76%

6.29
49.69
49.69
9.61%

13.08%
0.22

      9,335.1
        8,617.6
        1,481.9
          982.3

18,909.9
        4,120.5
      14,789.4

           10.52%
             3.39

46.49
46.49

            5.11%
            7.35%
             0.31

     13,140.9 
     12,208.6
     1,472.8

         281.5
     19,560.3
      5,014.6
     14,545.7

            2.14%
            0.97
          45.70
          45.70

            1.42%
            2.10%
            0.38

บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)       2553         2552          2551

รายไดรวม
รายไดจากการขาย
  ขายสงออก
  ขายในประเทศ
กําไรขั้นตน
กําไร (ขาดทุน) สุทธ
กําไร (ขาดทุน) สุทธตอหุน (บาท)
เงนปนผลตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

 4,309.6 
 3,022.4 

 502.9 
 2,519.5 

 227.1 
 1,312.6 

 4.38 
 1.75 

 37.45 

        3,495.7
        2,380.9
          529.1
        1,851.8
         207.3
          774.7

             2.58
             1.50
           34.27

      5,142.3
      4,438.0
      1,176.2
      3,261.8
        275.7
        279.9

            0.93
            1.00
          32.13

ขอมูลทางการเงนที่สําคัญ 
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เศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 2553 มีการขยายตัว
รอยละ 7.8 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก  อุปสงคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหภาคการสงออก
ขยายตัวถึงรอยละ 28.5 มีสินคาที่สงออกสําคัญ ไดแก ยาน
พาหนะและชิ้นสวนประกอบคอมพิวเตอรและอุปกรณ เครื่องใช
ไฟฟา ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวโพด และถึงแมการนําเขาจะ
เพ่ิมข้ึนเนื่องจากความตองการสินคาทุนและพลังงานเพิ่มมากข้ึน 
แตทั้งปดุลการคาก็ยังเกินดุล สวนการบริโภคในครัวเรือนและการ
ลงทุนภาคเอกชนโดยรวมมีการขยายตัว ประกอบกับกรณี
มาบตาพุดมีแนวทางคลี่คลายปญหาท่ีชัดเจนขึ้น จึงมีการลงทุน
ดานกอสรางโรงงานและซื้อเครื่องจักรมากขึ้นกวาป 2552 ทําให
อัตราการจางงานสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรมีรายไดดีขึ้น อัตรา
ดอกเบี้ยชวงตนปยังอยูในอัตราต่ํา รัฐบาลมีมาตรการฟนฟู
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การบริโภคในครัวเรือนจึงเพิ่มสูงขึ้น สง
ผลใหภาคการผลิตขยายตัวตามไปดวย ในภาคการเกษตร แมวา
ผลผลติจะลดลงเนือ่งจากความแปรปรวนของภมูอิากาศ แตราคา
สินคา เชน ราคายางพารา ขาวโพดและมันสําปะหลัง ปรับตัวสูง
ขึ้นมาก ในภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกําลังการผลิตภาค
อุตสาหกรรมเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับป 2552 มีการจางงานเพ่ิมข้ึน 
ทาํใหแรงงานขาดแคลนในอตุสาหกรรมทีส่าํคญั เชน อตุสาหกรรม
การประกอบรถยนต เครื่องใชไฟฟา อาหาร และสิ่งทอ

ปจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยไดแกราคานํ้ามันดิบ
ซึ่งปรับราคาเพิ่มข้ึน ราคาเฉลี่ยท้ังป 78.9 ดอลลารสหรัฐตอ
บารเรล สูงกวาป 2552 รอยละ 27.5 และมีแนวโนมจะปรับราคา
สงูขึน้อกีในป 2554 ตามกลไกตลาดทีเ่ศรษฐกจิโลกเตบิโต อปุสงค
น้าํมนัจากประเทศจนีเพิม่ขึน้มาก และอปุทานจากประเทศผูผลติ
อาจลดลงจากปญหาความไมสงบในกลุมประเทศตะวนัออกกลาง 
ปจจัยทางการเงินที่สําคัญคืออัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งในครึ่งป
แรกยังอยูในอัตราต่ํา เพ่ือกระตุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตในครึง่ปหลังเมือ่แรงกดดนัดานเงนิเฟอเพิม่ข้ึนจากการ
ขยายตวัของอปุสงคและอปุทาน รวมถงึการปรบัราคาน้าํมนั และ
สินคามีราคาสูงขึ้น ทําใหอัตราเงินเฟอเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.3 จึงมี
การปรับดอกเบ้ียนโยบายรวม 3  คร้ัง อัตราดอกเบ้ียนโยบายปลายป 
2553 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.0 และอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณ ิชย 
ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นตามดวย 

การขยายตัวของการสงออกประกอบกับการไหลเขาของ
เงนิทนุตางประเทศซึง่ยงัมอียางตอเนือ่ง แมจะมปีรมิาณทีน่อยลง
กวาป 2552 ทาํใหอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ
ไดรับผลกระทบ โดยเงินบาทแข็งคาขึ้น มีคาเฉลี่ยทั้งป 31.6 บาท
ตอดอลลารสหรัฐ แข็งคากวาป 2552 รอยละ 7.6

รายงานคณะกรรมการบรษัท

นายดําหร ดารกานนท
ประธานกรรมการ
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ธรุกจิของกลุมสหยเูนีย่นในประเทศไทยมกีารขยายตวัตาม
ภาวะเศรษฐกิจ แมวาสินคาสวนใหญจะเปนการผลิตเพื่อสงออก
และไดรบัผลกระทบจากคาเงนิผนัแปรแตมมีาตรการปองกนัความ
เสี่ยงไวโดยทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา กลุม
บรษิทัทีม่ผีลประกอบการทีเ่ตบิโตดไีดแก กลุมพลาสตกิซึง่ผลติชิน้
สวนยานยนตและเครื่องใชไฟฟา เทปกาว ผลิตภัณฑเหล็กไรสนิม
อันประกอบดวยกระติกน้ําและทอสเตนเลส สําหรับกลุมธุรกิจสิ่ง
ทอ เครือ่งนุงหมและอปุกรณ ในปนีต้นทนุวตัถดุบิทีส่าํคญั คอืฝาย
ปรับข้ึนราคาสูงมาก สวนหนึ่งเกิดจากภาวะการขาดแคลน จน
ประเทศผูผลิตบางประเทศตองมีนโยบายระงับสงออกฝาย และ
ยังมีการเก็งกําไรจากราคาที่ผันผวนนี้ ขณะเดียวกันเสนใย
สังเคราะหกป็รบัราคาขึน้ตามราคาน้าํมันดวย แตบริษัทในกลุมนี้
มีการปรับเปลี่ยนมาเลือกผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มและคุณภาพ
สูงเปนที่ตองการของตลาด ผลประกอบการจงึไดรบัผลกระทบไม
มาก กลุมธุรกิจที่มีผลประกอบการลดลงไดแก กลุมธุรกิจยาง ซึ่ง
บริษัทมีกิจการครอบคลุมตั้งแตสวนยาง การผลิตยางแทงจนถึง
ยางสําเร็จรูป ป 2553 ราคายางในประเทศสูงเปนประวัติการณ
เนือ่งจากความตองการจากประเทศจนีมมีาก แตจากภาวะอากาศ
แปรปรวนทําใหผลผลิตลดต่ําลง ราคาน้ํายางจึงปรับสูงขึ้นทําให
สวนยางมผีลการดาํเนนิการดขีึน้ แตการผลติยางสาํเรจ็รปูซึง่สนิคา
หลักคือยางเสนสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม มีผลประกอบ
การลดลงเนื่องจากตนทุนการผลิตสูงในขณะที่คําสั่งซื้อลดลง

ดานการผลติชิน้สวนอเิล็กทรอนกิส บรษิทัเปนผูทาํสัญญา
รับจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสคือ Hard Disk Drive (HDD) ให
กบับรษิทั ฮติาช ิโกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 
(HGSTT) สัญญารับจางดังกลาวจะครบกําหนดในปลายป 2554 
ในระหวาปนี้ HGSTT แสดงความประสงคขอเชาท่ีดิน อาคาร
โรงงาน และอปุกรณตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการผลติจากบรษิทัฯเพือ่
ดําเนินการผลิตเอง โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป บริษัทไดอนุมัติให
เปล่ียนธุรกิจจากการรับจางผลิตมาเปนใหเชาทรัพยสิน โดย
พิจารณาถึงผลกระทบตอธุรกิจหลังจากที่สัญญาหมดลงในหนึ่งป
ขางหนา และอนาคตของธุรกิจ HDD แลวเห็นวาการใหเชา
ทรัพยสินนาจะใหผลตอบแทนที่แนนอนและเหมาะสม

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานกาซธรรมชาติที่จังหวัดราชบุรีซึ่ง
บริษัทถือหุนอยูรอยละสิบ ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยมาแลว 2 ป 
มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีตามที่คาดหมาย สวนธุรกิจพลังงาน
ในประเทศจีน ในป 2553 ไดรับผลกระทบจากการที่น้ํามันมีราคา
สูงขึ้น และปริมาณการใชถานหินในประเทศจีนมีมากข้ึนจนตองมี
การนําเขาถานหินจากตางประเทศ ราคาถานหินจึงปรับสูงขึ้น แต
ราคาไฟฟาไมสามารถปรับตามได เนื่องจากภาครัฐยังตองการ
ควบคมุราคาเพือ่แกไขปญหาเงนิเฟอ อยางไรกด็ ีราคาไอน้าํซ่ึงโรง
ไฟฟาขายตรงกบัผูใช สามารถปรบัราคาตามตนทนุทีเ่พิม่ขึน้ได โรง

ไฟฟาที่มีสัดสวนการขายไอน้ํามาก จึงสามารถทํากําไรได แตโรง
ไฟฟาบางแหงทีผ่ลติไฟฟามาก แตมลีกูคาไอน้าํนอย จะมผีลกาํไร
ลดลง นอกจากนี้ตนทุนการรักษาสิ่งแวดลอมก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
ธุรกิจไฟฟาในประเทศจีนจึงมีผลประกอบการโดยรวมลดลง และ
ในป 2553 บรษิทัไดตดัสินใจขายโรงไฟฟา Zhejiang Jiyang-Union 
Cogeneration ใหกบัผูถอืหุนใหญฝายจนีไป เนือ่งจากอปุสงคการ
ใชไอน้ําของอุตสาหกรรมในพื้นที่ไมมีการขยายตัว สถานที่ตั้ง
โรงงานทาํใหมคีาใชจายขนสงถานหนิสงู ประกอบกบัทีผ่านมาผล
ตอบแทนที่ไดรับก็ลดต่ําลง ทําใหคาดวาในอนาคตจะไมสามารถ
ไดรับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่คุมคาได

ในป 2553 ผลการดําเนินงานของบริษัท สหยูเนี่ยนจํากัด 
(มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายไดรวม 4,309 ลานบาท 
ประกอบดวยรายไดจากการขายและบริการ 3,022 ลานบาท และ
รายไดอืน่ๆ 1,287 ลานบาท เทียบกบัรายไดรวมของป 2552 แลว 
เพ่ิมข้ึน 808 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 1,312 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป
กอน 538 ลานบาท สวนงบการเงนิรวม บรษิทัมรีายไดรวม 11,570 
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,235 ลานบาท มีกําไรสุทธิในสวน
ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,824 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
842 ลานบาท บรษิทัมีหนีส้นิ ณ สิน้ป 2553 ตามงบการเงนิเฉพาะ 
จํานวน 1,436 ลานบาท มีสวนของผูถือหุน 11,235 ลานบาท คิด
เปนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 0.13 : 1 ขณะท่ีป 2552 บริษัทมี
สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.28 : 1 แสดงถึงฐานะการเงิน
ของบริษัทที่มีความมั่นคงสูงขึ้น

คณะกรรมการใครขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานทุก
ทาน ทีไ่ดมุงมัน่ปฏบิตัหินาท่ีอยางเตม็ความสามารถ เพ่ือใหบรษิทั
มีผลประกอบการที่ดี มีความมั่นคงและเจริญกาวหนาตอไป และ
ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา และผูมีสวนรวมทุกทาน ที่ไดใหความ
สนับสนุนกิจการของบริษัทดวยดีเสมอมา คณะกรรมการมีความ
มุงมั่นที่จะกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหดีที่สุด และจะพัฒนา
ธุรกิจของบริษัท ใหมีการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง ใหผล
ตอบแทนท่ีดี และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและสังคมตลอดไป

นายดําหริ ดารกานนท
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการ

นายอํานวย วรวรรณ
ประธานกิตติมศักดิ์

นายพนัส สิมะเสถียร
รองประธานกรรมการ
สายการบรหาร

นายชุตินธร ดารกานนท
รองประธานกรรมการ
สายกิจการในประเทศจน

นางอารยา อรุณานนทชัย
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

นางสาวภคินี พฤฒิธํารง
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

นางสาวศรวารนทร  จระพรรคคณา
รองประธานกรรมการ
สายการเงนและการลงทุน

นายสมภพ อมาตยกุล
รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและ
ประเมินผลกิจการในประเทศและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ

นายดําหร ดารกานนท
ประธานกรรมการ
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นายจักกชัย พานิชพัฒน
กรรมการอิสระ/ที่ปรกษา

นางสาวดาลัดย ทรัพยทวชัยกุล
กรรมการ

นายวัชรพงษ ดารกานนท 
กรรมการผูชวยผูอํานวยการ

นายยรรยง ตั้งจตตกุล
กรรมการอิสระ

นายอักษรประสิทธ์ ดารกานนท
กรรมการผูชวยผูอํานวยการ

นายนันทิยะ ดารกานนท 
กรรมการ

นายฐติวัฒน สืบแสง
กรรมการผูอํานวยการ

นายบวรรัตน ดารกานนท
กรรมการผูชวยผูอํานวยการ
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นายดําหริ  ดารกานนท
ประธานกรรมการ 
อายุ 78 ป   

วุฒิการศึกษา • มัธยมศึกษาปที่ 3

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004

ประสบการณ • พ.ศ. 2515 – 2533 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด • พ.ศ. 2534 – 2536 รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน 
จํากัด • พ.ศ. 2537 – 2539 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2535 – 2543 กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                        
• พ.ศ. 2539 – 2552 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด • ตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2552 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก 
จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน  • พ.ศ. 2520 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ Saha-Union International (U.S.A.) Limited • พ.ศ. 2527– ปจจุบัน ประธานกรรมการ  
Saha-Union International (Taipei) Limited • พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด • พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด • พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน ประธาน-
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด • พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ Saha-Union Investment (China) Company Limited • เมษายน 2551 
– ปจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั สหยเูนี่ยน จํากัด (มหาชน) • กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน

จํานวนปที่เปนกรรมการ  38 ป

นายพนัส  สิมะเสถียร
รองประธานกรรมการสายการบริหาร 
อายุ 78 ป  

วุฒิการศึกษา • Ph.D. วิชาการบัญชี, University of lllinois, U.S.A. • M.S. วิชาการบัญชี, University of lllinois, U.S.A. • B.A. (Cum Laude) บริหารธุรกิจ, 
Claremont Men’s College, California, U.S.A. • ประกาศนียบัตรวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมของ IOD • Director Certification Program (DCP) รุน 2/2000

ประสบการณ • พ.ศ. 2515 – 2521 อธิบดีกรมบัญชีกลาง • พ.ศ. 2521 – 2525 อธิบดีกรมสรรพากร • พ.ศ. 2525 – 2535 ปลัดกระทรวงการคลัง    
• พ.ศ. 2525 – 2535 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง • พ.ศ. 2536 – 2538 ประธาน-
กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน  • พฤษภาคม 2544 – ปจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิทั คอมพวิเตอรยเูนีย่น จาํกดั • มกราคม 2550 – ปจจบุนั รองประธานกรรมการ-
สายการบริหาร  บริษัท สหยูเนี่ยน จํากดั (มหาชน) • เมษายน 2550 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน อุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)    
• ธนัวาคม 2551 – ปจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นเทคโนโลยี ่(2008) จาํกดั (มหาชน) • ธนัวาคม 2552 – ปจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนีย่น- 
พลาสติก จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ • ประธานกรรมการ บริษัท บี ไอ เอช ซี เทรดดิ้ง จํากัด • รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
• กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด

การดํารงตําแหนงอื่น • ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ • ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 สํานักงาน          
คณะกรรมการกฤษฎีกา

จํานวนปที่เปนกรรมการ  17 ป

นายสมภพ  อมาตยกุล
รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมินผลกิจการในประเทศ ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ
อายุ 70 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย • คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชั้นปที่ 3

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 75/2008

ประสบการณ • พ.ศ. 2537 – 2539 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2539 –2540 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
• ประธานกรรมการ ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย    • ผูจัดการใหญ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

ตาํแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการอสิระ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) • ธันวาคม 2550 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ 
และประเมินผลกิจการในประเทศ, ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ • ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอสโซ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) • ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั บ.ีบ.ี บสิซเินส แมเนจเมนท จํากัด

จํานวนปที่เปนกรรมการ  12 ป
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นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา
รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน

อายุ 63 ป  

วุฒิการศึกษา • ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการ สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย • ปรญิญาตร ีการบัญชี พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • Management Information System จัดโดย International Labour Organization • Dynamic Management for International 
Executives Program, International Management Development Department of Syracuse University, U.S.A.

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004

ประสบการณ • พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด • พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด   
• พ.ศ. 2542 – 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ 
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด • พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประธาน
กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักสคอรปอเรชั่น จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน      
รองประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน

จํานวนปที่เปนกรรมการ  17 ป

นายชุตินธร  ดารกานนท
รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน

อายุ 51 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหการ, Stanford     
University, U.S.A

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 17/2004

ประสบการณ • พ.ศ. 2535 – 2551 รองประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด • พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม
สิ่งทอ จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2536 – 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน    
เอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด • พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด                  
• พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด • พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด 
• พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการสายกิจการใน
ประเทศจีน  บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด • มิถุนายน 2553 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน 
การกอสราง (1973) จํากัด • กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน

จํานวนปที่เปนกรรมการ  20 ป

นางอารยา  อรุณานนทชัย
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

อายุ 67 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิตและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร • ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุน 377)                     
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน 11

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 32/2005 • Chairman 2000 รุน 4/2001

ประสบการณ • พ.ศ. 2511 – 2522 ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2525 กรรมการผูชวยผูอํานวยการ บริษัท 
สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2527 – 2553 กรรมการ บริษัท เชียงใหมไนทบาซาร จํากัด • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยยูเนี่ยน จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/อิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ • พ.ศ. 2529 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นํ้าตาลราชบุรี จํากัด • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพมาศ จํากัด • ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด

จํานวนปที่เปนกรรมการ  17 ป
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นางสาวภคินี พฤฒิธํารง
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

อายุ 61 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003

ประสบการณ • พ.ศ. 2526 – เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด • พ.ศ. 2537 - เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน 
อุตสาหกรรมดาย จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2537 – ปจจบุนั กรรมการ บรษิทั วนีสับทัทึน่ จาํกดั • พ.ศ. 2539 – ปจจบุนั กรรมการ บรษิทั  ยเูนีย่นบัททึ่นคอรปอเรชั่น จํากัด      
• พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/อิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/อิสระ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ 
(2008) จํากัด (มหาชน) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ  12 ป

นายจักกชัย  พานิชพัฒน
กรรมการอิสระ/ที่ปรึกษา

อายุ 72 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท Master of Science in Electrical Engineering, University of Texas, Austin, Texas, U.S.A. • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 5/2003 • Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 19/2005 • Director Certification 
Program (DCP) รุน 72/2006 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 3/2007 • Audit Committee Program (ACP) รุน 25/2009

ประสบการณ • รองเลขาธิการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน • พ.ศ. 2543 – มีนาคม 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • ตุลาคม 2543 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย • พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         
บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ นอกตลาดหลักทรัพย • พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ           
บริษัท พรีซิพารท จํากัด • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร จํากัด • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะเวียตนาม จํากัด (จดทะเบียนในประเทศเวียตนาม)         
• กรรมการ บริษัท อมตะฮองกง จํากัด (จดทะเบียนในฮองกง) • กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร (ประเทศไทย) จํากัด • กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มารเก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด • กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร จํากัด

จํานวนปที่เปนกรรมการ  10 ป

นายยรรยง ตั้งจิตตกุล
กรรมการอิสระ

อายุ 58 ป  

วุฒิการศึกษา • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) • Management Development Program, Indiana University, U.S.A.

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 79/2009

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • มีนาคม 2552 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • กันยายน 2552 – ปจจุบัน กรรมการ-
อิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ • พ.ศ. 2523 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท นิยมบริการ จํากัด

จํานวนปที่เปนกรรมการ  1 ป



รายงานประจําป 2553
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นายฐิติวัฒน  สืบแสง
กรรมการผูอํานวยการ
อายุ 57 ป  

วุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, U.S.A. • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาอนินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม • วิทยาศาตร
บัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 21/2004

ประสบการณ • พ.ศ. 2533 – 2534 หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง • พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการ Union Education Management         
Co., Ltd. • พ.ศ. 2546 – 2550 กรรมการและผูจดัการทัว่ไป Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. • พ.ศ. 2547 – 2552 กรรมการบริษัทผลิตไฟฟา 7 บริษัทใน              
ประเทศจีน • พ.ศ. 2551 – ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด    
• พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด   
• พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด • พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • มนีาคม 2551 – ปจจุบัน 
ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด • มีนาคม 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด • มีนาคม 2551 – ปจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) • เมษายน 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • เมษายน 2551 – ปจจุบัน ประธาน-
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จํากัด • มิถุนายน 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จํากัด • สิงหาคม 2551 – ปจจุบัน 
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จํากัด (มหาชน) • มกราคม 2553 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)

จํานวนปที่เปนกรรมการ  7 ป

นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล
กรรมการ
อายุ 54 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร, University of Illinois, U.S.A. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD • Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ป 2001 • Director Certification Program (DCP) รุน 9/2001 • Finance for          
Non-Finance Director (FND) รุน 1/2003 • Audit Committee Program (ACP) รุน 10/2005

ประสบการณ • พ.ศ. 2537 – 2549 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด • พ.ศ. 2537 – 2549 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด • พ.ศ. 2542 – 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการบริหารและกรรมการ
ผูชวยผูอํานวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด • พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด 
(มหาชน) • พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 
กรรมการผูจัดการ บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สหยูเน่ียนโฮลด้ิง จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท              
ยูเน่ียนการกอสรางจํากัด • พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด • พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด   
• พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนโชจิรุชิ จํากัด • พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียน สปนนิ่งมิลล จํากัด • เมษายน 2553 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท 
ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด • กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่นๆ • พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด

จํานวนปที่เปนกรรมการ  11 ป

นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท
กรรมการผูชวยผูอํานวยการ
อายุ 49 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเคมี, Georgia Institute of Technology, U.S.A.

การอบรมของ IOD • Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ป 2001 • Director Certification Program (DCP) รุน 5/2001

ประสบการณ • พ.ศ. 2534 – มีนาคม 2552 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด • พ.ศ. 2536 – กุมภาพันธ 2552 กรรมการผูจัดการ              
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด • พ.ศ. 2542 – มกราคม 2553 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2542 – มกราคม 2553 กรรมการ 
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2545 – กุมภาพันธ 2552 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด • ธันวาคม 2546 – มีนาคม 2552 กรรมการ 
บริษัท ยูเนี่ยนโกเทคโมลดส จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
• พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด • พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด • พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด • พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จํากัด • พ.ศ. 2548 
– ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด • มีนาคม 2551 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด • มีนาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 
โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด • มีนาคม 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด • กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด • กรรมการ 
บริษัท ยเูนีย่นรบัเบอรโปรดกัสคอรปอเรชัน่ จาํกัด • กรรมการบรษิทัตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่นๆ • พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงใหมไนทบาซาร จํากัด

การดํารงตําแหนงอื่น • กรรมการบริหาร/กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการ  22 ป



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)12

นายบวรรัตน  ดารกานนท
กรรมการผูชวยผูอํานวยการ

อายุ 47 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟาและบริหาร, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา
ไฟฟาและบริหาร, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004

ประสบการณ • พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน
ไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2537 – ธันวาคม 2549 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี ่จํากัด • พ.ศ. 2539 – 2552 กรรมการและผูจัดการ 
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด • รองผูอํานวยการ Saha-Union International (Georgia) Inc. • ผูจัดการทั่วไป Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม
ดาย จํากัด • พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด • พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล 
จํากัด • พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด • พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด • กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุม  
สหยูเนี่ยน

จํานวนปที่เปนกรรมการ  19 ป

นายวัชรพงษ  ดารกานนท
กรรมการผูชวยผูอํานวยการ

อายุ 45 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาฟสิกส, Harvey Mudd College, California, U.S.A.

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003 • Director Certification Program (DCP) รุน 69/2006

ประสบการณ • ผูชวยผูจัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด • พ.ศ. 2542 – 2543 ผูจัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) เขตศรีราชา • พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 
2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน

บรษิทัในกลุมสหยเูนีย่น • พ.ศ. 2531 – ปจจบุนั กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม จาํกดั • พ.ศ. 2533 – ปจจบุนั กรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรม
ดาย จํากัด • พ.ศ. 2533 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด • พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จํากัด                   
• พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน 
กรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท 
ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท        
ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท 
วิสาหกิจยางไทย จํากัด • พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักสคอรปอเรชั่น จํากัด • พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท          
ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด • พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด • กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน

จํานวนปที่เปนกรรมการ 18 ป

นายนันทิยะ  ดารกานนท
กรรมการ

อายุ 42 ป  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี Applied Physics, University of California, 
Davis, U.S.A.

การอบรมของ IOD • Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003

ประสบการณ • พ.ศ. 2536 – เมษายน 2551 กรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม จาํกดั • พ.ศ. 2536 – เมษายน 2551 กรรมการ  บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรม
ดาย จํากัด

ตําแหนงงานปจจุบัน

บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน • พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) • พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด 
(มหาชน) • พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอรปอเรชั่น จํากัด • พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ  บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จํากัด • พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร อี.ดี.ยู. จํากัด         
• พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บริษัท วีนัสแกสเทคโนโลยี จํากัด • พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บริษัท วี 2 โลจสิติกส จํากัด

จํานวนปที่เปนกรรมการ  14 ป



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 13

  บุคคลที่เกี่ยวของ     ความสัมพันธ 

 นายดําหริ  ดารกานนท  และ     บิดาและบุตร

      นายชุตินธร  ดารกานนท  นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท  

      นายบวรรัตน  ดารกานนท  นายวัชรพงษ  ดารกานนท  

 นายดําหริ  ดารกานนท  และนายนันทิยะ  ดารกานนท   ลุงและหลาน
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บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)14

คณะกรรมการบรษัทและขอมูลการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะของการเปนกรรมการ

รายชื่อ

Awarded 
Diploma by 
passing the 

Examination of
Australian 

IOD
ป

หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thailand Institute of Directors : IOD)

Director 
Accreditation

Program 
(DAP)
รุน

Director 
Certifi ction 
Program 
(DCP)
รุน

Finance for 
Non-Finance 

Director 
(FND)
รุน

Audit 
Committee 
Program
(ACP)
รุน

Role of the 
Compensation 
Committee 

(RCC)
รุน

นายดําหริ          ดารกานนท - 18/2004 - - - -

นายพนัส           สิมะเสถียร   - - 2/2000 - - -

นายสมภพ         อมาตยกุล - 75/2008 - - - -

นางสาวศรีวารินทร   จิระพรรคคณา - 18/2004 - - - -

นายชุตินธร        ดารกานนท - 17/2004 - - - -

นางอารยา            อรุณานนทชัย - 32/2005 - - - -

นางสาวภคินี       พฤฒิธํารง - 2/2003 - - - -

นายจักกชัย        พานิชพัฒน - 5/2003 72/2006 19/2005 25/2009 3/2007

นายยรรยง         ตั้งจิตตกุล - 79/2009 - - - -

นายฐิติวัฒน       สืบแสง - 21/2004 - - - -

นางสาวดาลัดย์     ทรัพยทวีชัยกุล 2001 - 9/2001 1/2003 10/2005 -

นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท 2001 - 5/2001 - - -

นายบวรรัตน        ดารกานนท - 18/2004 - - - -

นายวัชรพงษ        ดารกานนท - 2/2003 69/2006 - - -

นายนันทิยะ        ดารกานนท - 2/2003 - - - -
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คณะกรรมการ 
 •  นายอํานวย  วีรวรรณ   ประธานกิตติมศักดิ์

 •  นายดําหริ  ดารกานนท  ประธานกรรมการ

 •  นายพนัส  สิมะเสถียร   รองประธานกรรมการสายการบริหาร

 •  นายสมภพ  อมาตยกุล   รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ

       และประเมินผลกิจการในประเทศ

           และประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ

 •  นางสาวศรีวารินทร   จิระพรรคคณา  รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน

 •  นายชุตินธร  ดารกานนท  รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน

 •  นางอารยา  อรุณานนทชัย  กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

 •  นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง   กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

 •  นายจักกชัย  พานิชพัฒน  กรรมการอิสระ/ที่ปรึกษา 

 •  นายยรรยง  ตั้งจิตตกุล   กรรมการอิสระ

 •  นายฐิติวัฒน  สืบแสง   กรรมการผูอํานวยการ

 •  นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล  กรรมการ

 •  นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท  กรรมการ

 •  นายบวรรัตน  ดารกานนท  กรรมการ

 •  นายวัชรพงษ  ดารกานนท  กรรมการ

 •  นายนันทิยะ  ดารกานนท  กรรมการ

 •  นางศิรินันท  ศันสนาคม   เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ/อิสระ

 •  นายสมภพ  อมาตยกุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ

 •  นางอารยา  อรุณานนทชัย  กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

 •  นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง   กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 •  นายสมภพ  อมาตยกุล   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 •  นายดําหริ  ดารกานนท  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 •  นางอารยา  อรุณานนทชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 •  นายฐิติวัฒน  สืบแสง   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 •  นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 •  นายวัชรพงษ  ดารกานนท  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 •  นางศรีนวล  สมบัติไพรวัน  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผูบริหาร

 •  นายฐิติวัฒน  สืบแสง   กรรมการผูอํานวยการ 

 •  นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล  กรรมการ

 •  นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท  กรรมการผูชวยผูอํานวยการ

 •  นายบวรรัตน  ดารกานนท  กรรมการผูชวยผูอํานวยการ

 •  นายวัชรพงษ  ดารกานนท   กรรมการผูชวยผูอํานวยการ  

 •  นางศรีนวล  สมบัติไพรวัน  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ผังคณะกรรมการ 
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การลงทุนของบรษัททางตรง
ในบรษัทในกลุมสหยูเนี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประเภทกิจการ ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน
(บาท)

 ทุนเรียกชําระแลว 
 (บาท) 

มูลคาหุน
เรียกชําระ

(บาท)

การ
ลงทุน
ทางตรง 

%

ราคา
หุน

ลงทุน
(บาท)

ธุรกิจสิ่งทอ

ธุรกิจพลาสติก     
สเตนเลส
และ โลหะ

ธุรกิจคอมพิวเตอรและ
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส

ธุรกิจผลิตกระแส
ไฟฟา

ธุรกิจผลิตสารเคมี

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด
Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industry Co.,Ltd.
Shanghai Saha-Union Thread Industry Co.,Ltd.
Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co.,Ltd.
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd.

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) โครงการศรีราชา

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Wuxi - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Yixing - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Huanan - Union Spring Cogeneration Co.,Ltd.
Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd.

Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd.
Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd.
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 US$ 24,658,660 
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 3,000,000,000 

 

600,000,000 
 50,000,000 

 200,000,000 
 85,000,000 
 5,000,000 

 US$ 4,000,000 
 RMB 23,500,000 

 RMB 128,000,000 
 RMB 56,915,779 

 
75,000,000 

 250,000,000 
 15,000,000 

 140,000,000 
 40,000,000 

 100,000,000 
 20,000,000 
 32,000,000 

 300,000,000 
 100,000,000 

 US$ 10,640,000 
 US$ 44,200,000 
 US$ 60,000,000 

 RMB 200,000,000 
 RMB 65,000,000 
 US$ 24,658,660 
 US$ 28,080,000 

 US$ 16,200,000 
 US$ 8,200,000 

10.00 

10.00 
100.00 
100.00 
100.00 
10.00 

10.00 
10.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00

10.00 
100.00 

49.882 
99.987 
25.000 
10.714 
25.001 
37.000 
45.000 
40.000 
25.000 

48.958 
49.521 
40.273 
51.000 
98.000 
30.002 
99.997 
50.693 

93.072 
97.732 

56.928 
25.701 
40.000 
25.000 
25.000 
40.000 
45.192 

30.000 
15.000 

 

10.73 
140.71 
93.13 

143.92 
10.00 
38.58 
4.72 
4.85 
4.32 

14.46 
19.02 

318.92 
100.92 
133.70 
105.18 
80.56 

105.90 

10.30 
103.65 

41.45 
41.86 
45.57 
5.15 
4.83 

42.30 
37.91 

33.38 
45.94 

กลุมอุตสาหกรรมการผลิต

กลุมการคา การลงทุน และบริการ

ธุรกิจการคา

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ

ธุรกิจบริการ

หยุดดําเนินงาน

บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอรส จํากัด

Saha-Union International Ltd.
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.
Saha-Union International (Taipei) Ltd.
Jiashan-Union Development Co., Ltd.
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด
บริษัท เท็กซปอรตอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด
บริษัท ยูนิอโกร จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนไซมดารบี้ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ จํากัด
บริษัท วีนัสชูส จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอรสดีเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนชูส จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนการกอสราง จํากัด

  120,000,000 
 7,500,000 

 HK$ 330,000,000 
 US$ 45,000,000 
 NT$ 5,000,000 

 US$ 41,000,000 
 1,200,000,000 

 160,000,000 
 12,500,000 

 100,000,000 
 200,000,000 
 150,000,000 

 3,200,000 
 245,000,000 
 65,000,000 

 4,000,000 
 30,000,000 
 72,000,000 
 1,000,000 

 24,000,000 
 200,000,000 

 

  120,000,000 
 7,500,000 

 HK$ 330,000,000 
 US$ 45,000,000 
 NT$ 5,000,000 

 US$ 41,000,000 
 1,200,000,000 

 160,000,000 
 12,500,000 

 100,000,000 
 200,000,000 
 150,000,000 

 3,200,000 
 245,000,000 
 65,000,000 

 4,000,000 
 30,000,000 
 72,000,000 

 250,000 

 24,000,000 
 200,000,000 

 

100.00 
100.00 

100.00 
10.00 

100.00 
10.00 
10.00 

100.00 
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10.00 
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2.50 

24.00 
100.00 

25.667 
49.865 

99.985 
100.000 
10.000 
39.000 
99.540 
99.794 
85.200 

100.000 
25.068 
25.000 
99.258 

100.000 
30.000 

18.950 
94.735 
76.000 
99.998 

61.697 
2.373 

100.00 
100.31 

476.22 
34.95 
19.30 
33.69 

100.00 
10.01 

116.04 
10.00 
10.41 

116.01 
10.00 

100.00 
104.95 

91.58 
10.37 
80.42 
2.50 

35.67 
111.25 
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 ในเครือ
นอกเครือ

รวม

เงินลงทุน
ราคาทุน 
(บาท)

มูลคาตาม
บัญชี
ตอหุน
(บาท)

ราคา
ตลาด
ตอหุน
(บาท)

เงินลงทุน
ราคาตลาด

(บาท)

 วันจดทะเบียน ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

321,180,863.41 
70,344,917.52 
46,563,324.78 
13,107,200.00 
1,250,405.30 

57,096,200.00 
49,950,403.03 

248,254,963.09 
152,218,399.07 

53,084,046.25 
235,432,531.30 
19,266,000.00 
72,058,538.14 
52,411,447.56 
31,556,005.62 
16,110,854.50 
17,179,605.10 

287,586,515.54 
101,298,467.47 

251,073,479.62 
475,479,418.30 

1,093,794,541.30 
257,480,749.43 
96,601,733.55 

417,270,553.54 
481,017,485.86 

162,214,020.00 
56,506,775.08 

37.45 

16.71 
174.13 
158.43 
289.10 
79.51 
27.13 
3.00 
4.33 

12.75 

47.12 
21.98 

2,844.48 
427.51 
211.54 
442.55 
115.50 
168.61 

9.29 
142.71 

42.31 
41.13 
72.05 
6.60 
5.83 

36.88 
31.70 

26.33 
82.49 

38.00

15.50
174.13
158.43
289.10
79.51
27.13
3.00
4.33

12.75

72.50
21.10

2,844.48
427.51
211.54
442.55
115.50
168.61

9.29
142.71

42.31
41.13
72.05
6.60
5.83

36.88
31.70

26.33
82.49

463,902,600.00 
87,053,237.23 
79,212,759.51 
26,328,715.50 
9,939,149.09 

40,156,539.57 
31,755,345.80 

221,551,516.43 
429,722,312.35 

266,206,950.00 
261,220,743.00 
171,835,109.60 
305,240,421.51 
82,921,505.42 

132,774,196.73 
23,099,676.56 
27,351,775.25 

259,391,134.16 
139,473,020.85 

256,282,032.39 
467,281,712.51 

1,729,288,730.55 
329,836,891.13 
116,654,022.00 
363,809,229.91 
402,269,009.97 

127,969,865.54 
101,465,103.40 

10 ส.ค. 2515

21 มี.ค. 2520
26 เม.ย.2517
 4 มิ.ย. 2514
28 พ.ค. 2512
24  ม.ค. 2539
 20 มิ.ย. 2546

5 ส.ค. 2546
16 ม.ค. 2549
21 พ.ค. 2550

 
8 ต.ค. 2516

 3 ม.ค. 2512
21 มิ.ย. 2516
18 ส.ค. 2529
16 ธ.ค. 2531
 3 พ.ย. 2531
24 มี.ค. 2514
 9 ก.ค. 2513

17 มี.ค. 2525
18 พ.ย. 2525

15 ส.ค. 2537
4  มิ.ย. 2537
25 ธ.ค. 2537
19 พ.ย. 2545
29 ต.ค. 2550
2 ก.ค. 2538

12 ม.ค. 2538

29 ส.ค. 2550
12 ธ.ค. 2543

ลงทุนและจําหนายวัตถุดิบและผลิตภัณฑบางประเภทของบริษัทในกลุม 
ประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเทปกาว 

ผลิตและจําหนายสิ่งทอ
ผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป
ผลิตและจําหนายดายเย็บผา
ผลิตและจําหนายกระดุม
ผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป,เสื้อผาสําเร็จรูปในหองคลีนรูม
รับจางยอมเสนดาย
ผลิต รับจางผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสิ่งทอ
ปนดาย
ผลิตพรมรถยนต

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยางยืดสําเร็จรูป
รับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติก รับจางผลิตและซอมแซมแมพิมพ
ผลิตสินคาประเภทกระดาษกาว กระดาษกาวยน เทปใสและโอพีพีเทป
ผลิตและจําหนายกระติกน้ําสเตนเลสระบบสูญญากาศ
ผลิตและจําหนายเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากสเตนเลส
ผลิตและรับจางทําผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกและแมพิมพ
ผลิตและจําหนายยางแทง
กิจการสวนยาง

รับจางประกอบฮารตดิสไดรฟ และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
(ป 2554 เปลี่ยนธุรกิจเปนใหเชาทรัพยสิน)
รับจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส   (ป 2554 หยุดดําเนินกิจการ)
ผูแทนจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ผลิตกระแสไฟฟา
ผลิตกระแสไฟฟา
ผลิตกระแสไฟฟา
ผลิตกระแสไฟฟา
ผลิตกระแสไฟฟา
ผลิตกระแสไฟฟา
ผลิตกระแสไฟฟา

ผลิต Phthalic anhydride & Fumaric acid และผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่อง
ผลิตกรดมะนาว

30,800,193.16 
3,751,380.06 

1,571,303,051.88 
1,572,809,060.01 

385,917.66 
538,703,100.00 

1,194,478,806.88 
159,770,484.00 
12,357,879.00 

100,000,016.36 
52,215,572.50 
43,502,205.00 
3,176,270.00 

244,999,400.00 
20,464,690.80 

694,141.16 
29,465,812.50 
44,006,626.43 

250,021.30 

22,007,784.00 
5,281,100.00 

 
10,787,812,957.06 
1,454,768,560.43 

12,242,581,517.49 

487.22 
1,666.98 

474.88 
35.66 
49.13 
29.00 
48.48 
14.06 

175.85 
12.09 

134.93 
1,015.35 

39.24 
161.36 
96.52 

520.51 
4.15 

39.53 
8.91 

25.69 
56.48 

 

487.22
1,666.98

474.88
35.66
49.13
29.00
48.48
14.06

175.85
12.09

134.93
1,015.35

39.24
161.36
96.52

520.51
4.15

39.53
8.91

25.69
56.48

ในเครือ
นอกเครือ

รวม

150,065,004.11 
62,343,413.69 

1,566,857,792.01 
1,604,919,618.33 

982,664.55 
463,711,486.43 
579,139,739.05 
224,533,875.98 
18,728,219.78 

120,887,614.63 
676,470,599.06 
380,755,331.37 
12,462,381.84 

395,337,907.20 
18,821,140.61 

3,945,497.94 
11,803,172.02 
21,629,963.49 

890,554.82 

15,850,050.99 
2,680,958.19 

 
13,286,810,292.03 
1,778,029,045.39 

15,064,839,337.42 

 5 พ.ย. 2523
 7 มี.ค. 2511

18 ส.ค. 2515
25 ก.พ. 2538
 8 พ.ย. 2527
22 ก.ย. 2552
14 พ.ย. 2532
31 พ.ค. 2532

 14 เม.ย. 2521
22 มิ.ย. 2535
 2 พ.ย. 2516
23 พ.ค. 2504
02 ก.พ. 2537
 09 ส.ค. 2539
22 ส.ค. 2515

 4 ส.ค. 2524
10 ก.ค. 2513
29 ก.ย. 2531
 26 ก.ย. 2547

 5 ส.ค. 2529
 7 ก.ย. 2516

ซื้อขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ ธุรกิจนายหนาและบริการ
ขายปลีกเสื้อยืด

ลงทุนและจําหนายสินคาของบริษัทในกลุม
ลงทุน
ลงทุน
อสังหาริมทรัพย
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุนและการเกษตร

นายหนาประกันภัย
ใหเชาทรัพยสิน
ใหเชาทรัพยสินและใหบริการ
การจัดการฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

หยุดดําเนินงาน
หยุดดําเนินงาน
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2553
วิธีราคาทุน

2552
วิธีราคาทุน

2551
วิธีราคาทุน

2550
วิธีราคาทุน

2549
วิธีราคาทุน

รายได   

รายไดจากการขาย  

  ขายสงออก 

  ขายในประเทศ 

เงินปนผลรับ  

รายไดอื่นๆ  

รวมรายได   

คาใชจาย   

ตนทุนขาย  

คาใชจายในการขายและการบริหาร  

ดอกเบี้ยจาย  

รวมคาใชจาย   

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน   

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน   

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล   

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ   

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)   

เงินปนผลตอหุน (บาท)   

อัตราเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)  

 

  

  3,022.4 

 502.9 

 2,519.5 

 973.2 

 314.0 

 4,309.6 

 2,795.2 

 100.5 

 47.8 

 2,943.5 

 1,366.1 

 (25.3)

 1,340.8 

 (28.2)

 1,312.6 

 4.38 

 1.75 

39.99%

 

 2,380.9 

 529.1 

 1,851.8 

 852.1 

 268.1 

 3,501.1 

 2,173.6 

 436.8 

 74.1 

 2,684.5 

 816.6 

 (13.3)

 803.3 

 (28.6)

 774.7 

 2.58 

 1.50 

58.08%

 

 4,438.0 

 1,176.2 

 3,261.8 

 304.2 

 387.2 

 5,129.4 

 4,162.3 

 585.1 

 97.8 

 4,845.2 

 284.2 

 12.9 

 297.1 

 (17.2)

 279.9 

 0.93 

 1.00 

107.18%

 

 6,038.8 

 1,941.4 

 4,097.4 

 342.7 

 792.5 

 7,174.0 

 5,665.9 

 1,023.6 

 82.8 

 6,772.3 

 401.7 

 13.7 

 415.4 

 (138.1)

 277.3 

 0.92 

 1.25 

135.23%

 

 15,360.4 

 7,581.2 

 7,779.2 

 241.3 

 660.5 

 16,262.2 

 14,598.6 

 1,081.0 

 106.2 

 15,785.8 

 476.4 

 161.6 

 638.0 

 (151.7)

 486.3 

 1.62 

 1.25 

77.11%

 

ผลการดําเนินงาน 
และฐานะการเงนเปรยบเทียบ 5 ป

(หนวย : ลานบาท)
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2553
วิธีราคาทุน

2552
วิธีราคาทุน

2551
วิธีราคาทุน

2550
วิธีราคาทุน

2549
วิธีราคาทุน

สินทรัพย  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทอ่ืน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ  

รวมสินทรัพย  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินกูระยะยาว 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

สวนของผูถือหุน  

ทุนจดทะเบียนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

สวนเกินมูลคาหุน 

กําไรสะสมจัดสรรและยังไมไดจัดสรร 

รายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี 

รวมสวนของผูถือหุน 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)  

 318.7 

 672.7 

 10,893.7 

 483.6 

 303.0 

 12,671.7 

 807.1 

 313.4 

 288.7 

 27.3 

 3,000.0 

 2,599.0 

 5,312.9 

 323.3 

 11,235.2 

 12,671.7 

 37.45 

501.7 

 619.7 

 11,220.2 

 403.5 

 414.6 

 13,159.7 

 1,018.2 

 892.3 

 931.5 

 37.8 

 3,000.0 

 2,599.0 

 4,450.3 

 230.6 

 10,279.9 

 13,159.7 

 34.27 

343.2 

 639.1 

 13,424.2 

 346.3 

 492.6 

 15,245.4 

 1,049.9 

 3,753.0 

 760.7 

 42.5 

 3,000.0 

 2,599.0 

 3,975.6 

 64.7 

 9,639.3 

 15,245.4 

 32.13 

602.6 

 1,082.8 

 10,821.3 

 889.7 

 541.0 

 13,937.4 

 1,500.5 

 1,879.1 

 595.0 

 47.8 

 3,000.0 

 2,599.0 

 4,070.7 

 245.3 

 9,915.0 

 13,937.4 

 33.05 

574.5 

 3,050.3 

 10,680.0 

 862.9 

 296.2 

 15,463.9 

 1,686.6 

 2,875.2 

 839.8 

 45.9 

 3,000.0 

 2,599.0 

 4,168.4 

 249.0 

 10,016.4 

 15,463.9 

 33.39 

(หนวย : ลานบาท)
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สวนงาน
รวม

  %  Local  %  รวม % 

กลุมการผลิต

กลุมผลิตกระแสไฟฟา

กลุมการลงทุนและอื่นๆ

          รวม

รายการระหวางกัน

ขายสุทธิ

ดอกเบี้ยรับ

รายไดอื่น

รายไดรวม

 3,776,135,112.26 

 420,119,873.60 

 87,458,994.74 

4,283,713,980.60 

 (36,248,929.15)

 4,247,465,051.45 

 32.64 

 3.63 

 0.76 

37.02 

 (0.31)

 36.71 

 8,307,938,440.49 

 -   

 12,634,851.12 

 8,320,573,291.61 

 (2,426,939,412.65)

 5,893,633,878.96 

 71.81 

 -   

 0.11 

 71.92 

 (20.98)

 50.94 

12,084,073,552.75 

 420,119,873.60 

 100,093,845.86 

12,604,287,272.21 

 (2,463,188,341.80) 

10,141,098,930.41 

 22,338,712.95 

 1,406,408,486.19  

11,569,846,129.55 

104.44 

 3.63 

 0.87 

108.94 

(21.29)

 87.65 

 0.19 

 12.16  

100.00 

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 25 เรื่อง ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน

Export

(หนวย : บาท)

โครงสรางรายได
ของบรษัทฯ และบรษัทยอย
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    กลุมธุรกิจ / ชื่อบริษัท                            % การลงทุน
วิธีสวนไดเสีย

กลุมอุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจสิ่งทอ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด
Shanghai Saha - Union Thread Industries Co.,Ltd.
Zhejiang Saha - Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd.
Shanghai Saha - Union Spinning Mill No. 7 Co.,Ltd.
Jiangsu Zhonglian - Union Carpet Co.,Ltd.

ธุรกิจพลาสติก สเตนเลส และโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเนี่ยนไทย - นิจิบัน จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักสคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด

ธุรกิจคอมพิวเตอร และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) โครงการศรีราชา
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา
Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Wuxi - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Yixing - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd.
Huanan - Union Spring Cogeneration Co.,Ltd.
Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd.
Ping Bian Xian Yunnan Energy Union Power Co.,Ltd.
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

ธุรกิจผลิตสารเคมี
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd.
Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd.

51.43
99.99
52.15
10.71
44.48
64.05
82
50
35

52.71
49.69
40.27
51
98
39.91
99.99
50.69

99.66
97.73

75.96
45.70
50
50
50
50
50
50
10

40

50

    กลุมธุรกิจ / ชื่อบริษัท                      % การลงทุน  
วิธีสวนไดเสีย

กลุมการคา การลงทุน และบริการ
ธุรกิจการคา
บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอรส จํากัด

ธุรกิจการลงทุน และอื่นๆ 
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด

บริษัท เท็กซปอรตอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่  จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด

บริษัท ยูนิอโกร จํากัด

Saha - Union International Ltd. (Hong Kong)

Saha - Union International (Taipei) Ltd.

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

Jiashan-Union Development Co., Ltd.

ธุรกิจบริการ
บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอรสดีเวลลอปเมนท จํากัด

บริษัท วีนัสชูส จํากัด
บริษัท ยูเนี่ยนไซมดารบี้ (ประเทศไทย) จํากัด

ธุรกิจอื่น (หยุดดําเนินงาน)
บริษัท ยูเนี่ยนชูส จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนการกอสราง จํากัด

53.08
49.87

99.54
99.79

85.20

99.99

36.20

29.60

99.40

99.99

45.02

99.98

42.49

100

49

94.74
99.99
96.86

18.95

97.85

99.68

โครงสรางการลงทุน
ของบรษัทฯ และบรษัทยอย 



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)22

ลักษณะผลิตภัณฑ หรือบริการ

บรษิทัในกลุมดาํเนนิธรุกจิผลติสนิคาสิง่ทอ 3 ประเภท คอื

1.  อุปกรณตัดเย็บ เชน ซิป  ดาย  กระดุม

2.  ปนดาย  ทอผา  ไหมพรม 

3.  เสื้อผาสําเร็จรูป

ผลติภณัฑดงักลาว ผลติและจดัจาํหนายท้ังภายในประเทศ 

และตางประเทศ ภายใตเครือ่งหมายการคา “วนีสั” ผลติภณัฑสวน

หนึ่งบริษัทในกลุมสิ่งทอผลิตตามใบสั่งซื้อของลูกคา และมีบาง

ผลิตภัณฑลูกคาซ้ือสินคาเพ่ือเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเพื่อนํา

ไปผลิตตอเปนสินคาสําเร็จรูปชนิดอื่นเพื่อการจัดจําหนาย หรือ

สินคาบางสวนลูกคาจะนําไปจําหนายเปนสินคาสําเร็จรูปโดยตรง

การจัดหาผลิตภัณฑ หรือบริการ

วัตถุดิบหลักสวนใหญนําเขาจากทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ ไดแก ผา ฝาย และเสนใยสังเคราะห โดยผลิตภัณฑ

ประเภทผาผืนสวนใหญผลิตตามความตองการของลูกคา ซึ่งมีทั้ง

ผาฝาย 100% ผาฝายโพลเีอสเตอร และใยสงัเคราะหอืน่ๆ สาํหรบั

ใหลกูคานาํไปผลติผาประเภทตางๆ เชน Basic Workware, Tech-

nical Workware, ผาที่ใชในอุตสาหกรรม ฯลฯ  เปนตน ในสวน

ของธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป วัตถุดิบหลักสวนใหญจัดหาไดจาก

ภายในประเทศ

ผลการดําเนินงานป 2553

ในป 2553 ธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการปรับตัวดี

ขึน้ทัง้ในดานราคาขายสนิคาและการตลาด ทัง้ในและตางประเทศ 

แตยังคงมีปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอันมีสาเหตุ

มาจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2551 โดยเฉพาะธุรกิจ

เส้ือผาสําเร็จรูป อาทิเชน การขาดแคลนแรงงานในภาคอตุสาหกรรม

การผลิตซ่ึงสงผลใหไมสามารถผลิตสินคาไดตามปริมาณความตองการ

ของลูกคา ความผันผวนของคาเงินบาทสงผลใหราคาขายสงออก

ไปตางประเทศมีมูลคาลดลง ประกอบกับราคาฝายวัตถุดิบหลัก

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตราคาขายสามารถปรับเพิ่มได

เพยีงระดบัหนึง่ซึง่เปนอกีปจจยัหนึง่ทีส่งผลกระทบตอการดาํเนนิ

กจิการ อยางไรกด็ ีสนิคาของบรษิทัฯ ยงัคงเปนทีเ่ชือ่ถอืของลกูคา

ทั้งในเรื่องคุณภาพ การบริการ และการสงมอบ 

ธุรกิจสิ่งทอ 
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แนวโนมสภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขงขนั
ในอนาคต

 ในป 2554 คาดวาสภาวะอตุสาหกรรมสิง่ทอยงัคงมกีาร

ฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่องจากป 2553 ซึ่งเห็น

ไดจากคาํสัง่ซือ้ของลกูคาทีเ่พิม่มากขึน้ในป 2553 และยงัคงมคีวาม

ตองการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันยังคงมีปจจัยเสี่ยงในดาน

ตางๆ เชน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น การแข็ง

คาของเงนิบาท อกีทัง้คาดวาสภาพการแขงขนัภายในอตุสาหกรรม

สิ่งทอยังคงมีความรุนแรง ทั้งทางดานราคา คุณภาพ และการสง

มอบ โดยมีประเทศคูแขงที่สําคัญ เชน จีน อินเดีย ปากีสถาน 

อินโดนีเซีย เปนตน ในสวนของธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปยังคงมีแนว

โนมสภาวะอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกันกับสภาพเศรษฐกิจ 

และยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน ราคาของ

ผาและวัตถุดิบอ่ืนๆ อัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับสกุลเงินอ่ืน 

จํานวนแรงงานใหมที่จะเขาสูอุตสาหกรรมเสือ้ผาสําเรจ็รปู ตนทนุ

คาแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมในป 2554 รวมถึง

เงื่อนไขทางการคาอื่นๆ เชน บันทึกขอตกลงการทําธุรกิจและ

แนวทางปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) ของกลุมประเทศ EU ที่

ใหผูผลิตสิ่งทอทุกรายถือเปนเกณฑปฏิบัติ เปนตน ทั้งนี้ ยังคงมี

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการแขงขัน เชน ราคาขาย คุณภาพ เวลา

ในการสงมอบทีส่ัน้ลง ความรวดเรว็ในการสือ่สารและสมัพันธภาพ

กับคูคา เปนตน  

 

อยางไรกต็าม กลุมธรุกจิสิง่ทอไดมุงเนนปรบัปรงุและเพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร โดยมีเปาหมายใน

การบรหิารจดัการตนทนุ ทัง้วตัถดุบิ การผลติ และคาใชจายในการ

ขายและบริหาร การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมและความ

สามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ การบริหารจัดการ

ระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การเสริมสราง

สัมพันธภาพที่ดีและตอเนื่องกับคูคา เปนตน นอกจากนี้ กลุม

บรษิทัฯ ไดยดึม่ันในการลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมโดยการปฏบิตัิ

ตามระเบยีบขอบงัคบัตามทีท่างการและกลุมประเทศคูคากาํหนด 

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาไมมขีอพพิาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอม

ในป 2553 ธรุกจิกลุมอตุสาหกรรมสิง่ทอมกีารปรบัตวัดี
ข้นทั้งในดานราคาขายสินคาและการตลาด ทั้งในและตาง
ประเทศ แตยังคงมีปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ อาทเิชน การขาดแคลนแรงงาน ความผนัผวนของ
คาเงนบาท ประกอบกับราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มสูง
ข้นอยางตอเนื่อง
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ลักษณะผลิตภัณฑ หรือบริการ

 บริษัทในกลุมธุรกิจ ดําเนินการผลิตและจําหนาย

สินคาแยกออกเปน 4 กลุมสินคา

 1. ผลิตภัณฑพลาสติก ผลิตชิ้นสวนอุปกรณที่ใชใน

อุตสาหกรรมดวยกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑที่สําคัญ 

ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมรถยนตและ

จักรยานยนต ช้ินสวนเคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และช้ินสวน

อุปกรณที่ใชในครัวเรือน

 2. ผลิตภัณฑยาง เปนอุตสาหกรรมครบวงจร ตั้งแต

ทําสวนยาง เพ่ือนําน้ํายางมาผลิตเปนยางแทง และนํายาง

แทงมาผลิตเปนเสนยางยืด แถบยางยืด ยางยืดทอ และยาง

ยืดถัก เพื่อใชในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป เชน ชุดชั้นใน 

ผาออม และสายรัดตางๆ

 3. ผลิตภัณฑเทปกาวตางๆ เชน เทปกระดาษ เทปใส 

กระดาษกาว และเทปพมิพ เพ่ือใชกบัอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ 

และเครื่องใชในสํานักงาน

 4. ผลิตภัณฑโลหะไรสนิม ประกอบดวย กระติกน้ํา

และปนโตสุญญากาศ ทอเหล็กไรสนิม และเคร่ืองใชในครัวเรือน

การจัดหาผลิตภัณฑ หรือบริการ

ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติก

วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการ คือ เม็ดพลาสติก ซึ่งจัดหา
จากทั้งในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ

ธุรกิจยาง

ใชยางธรรมชาติจากภายในประเทศเปนวัตถุดิบหลัก 

ผลิตจากสวนยาง และโรงงานยางของบริษัทในกลุมเปนหลัก 

หากไมเพียงพอจึงจะสั่งซื้อจากผูประกอบการรายอื่น

ธุรกิจเทปกาว

น้ํากาวที่ใชเคลือบผิวเทป มีสวนผสมของยาง และสาร

เคมีจากขบวนการปโตรเคมี เทปใสประกอบดวยแผนเทป Cel-

lophane และ OPP ทั้งหมดนี้จัดหาจากทั้งในประเทศ และตาง

ประเทศ

ธุรกิจผลิตภัณฑโลหะไรสนิม

วตัถดุบิท่ีสาํคญั คอื แผนโลหะไรสนมิ สามารถจดัหาได

จากทั้งในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ

ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ
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การฟนตวัทางเศรษฐกจิในป 2553 ทาํใหธรุกจิในกลุมนีม้ี
การเตบิโตมากขึน้กวาป 2552 อยางไรกด็ ีตนทนุวตัถดุบิ
ทีเ่พิม่ขึน้ มผีลกระทบตอความสามารถในการแขงขนัของ
บางธุรกิจ

ผลการดําเนินงานในป 2553

การฟนตัวทางเศรษฐกิจในป 2553 ทําใหธุรกิจในกลุม

นี้มีการเติบโตมากขึ้นกวาป 2552 โดยเฉพาะกลุมธุรกิจ

พลาสติก เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต และรถจักยานยนต มี

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก ทั้งการขายในประเทศ และการสงออก 

ผลิตภัณฑกระติกน้ํา และปนโตสุญญากาศ พบวาตลาดในตาง

ประเทศนอกเหนือจากประเทศญี่ปุน มีการเติบโตมากขึ้น โดย

เฉพาะประเทศจีน ไตหวัน ฮองกง ทําใหธุรกิจขยายตัวมากขึ้น 

จนตองมกีารขยายกาํลงัการผลติอยางตอเนือ่ง และเมือ่การสง

ออกขยายตวั อปุสงคของบรรจภุณัฑกข็ยายตวั ทาํใหธรุกจิเทป

กาวมียอดขายเติบโตตามไปดวย

 อยางไรกด็ ีตนทนุการผลติทีเ่พ่ิมข้ึน โดยเฉพาะตนทนุ

วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน

ของบางธรุกจิ โดยเฉพาะกลุมอตุสาหกรรมยางอนัเนือ่งมาจาก

เกิดอทุกภัยข้ึนในประเทศ ทาํใหผลผลติตกต่าํ และอปุสงคจาก

ตางประเทศมีมากข้ึนทําใหราคายางปรับสูงข้ึนเปนประวัติการณ 

กระทบถงึตนทนุผลติภณัฑยางสาํเรจ็รปู และเทปกาว ถงึแมจะ

มีการปรับราคาสินคาขึ้นเปนระยะ แตก็ยังไมสามารถชดเชย

ตนทุนที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วไดทัน และเริ่มมีการนําผลิตภัณฑ

อื่น เชน ยางสังเคราะห มาใชทดแทนยางธรรมชาติมากขึ้น ผล

กําไรสายธุรกิจนี้จึงลดลงจากปกอน

แนวโนมอุตสาหกรรม และการแขงขัน

คาดวาในป 2554 เศรษฐกิจจะขยายตัวตอเนื่อง แตใน

อัตราที่ชะลอลง เพื่อปรับเขาสูการเติบโตที่แทจริง ตลาดมีการ

ขยายตัว แตการแขงขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งจากภายในประเทศ 

และตางประเทศ ขณะที่ตนทุนวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจาย

ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็จะเริ่มปรับขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะมี

ผลกระทบตอการประกอบการบริษัทในกลุมนี้ และลูกคาของ

บริษัท ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน เพ่ือควบคุม

ตนทุน การพัฒนาสินคา และตลาดใหมๆ ยังคงเปนแนวทางที่

จะปรับตัวรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย 
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คอมพิวเตอร

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด ดําเนินธุรกิจดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศต้ังแตป 2525 เปน
บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานคอมพิวเตอรในอันดับตน ๆ ของ
ประเทศไทย ปจจุบันมีสินคาและบริการดานคอมพิวเตอรรวม
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมและหลากหลาย มีการ
พัฒนาดานสินคาและการบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือมุงเนนตอบ
สนองทุกความตองการของลกูคา ปจจุบันไดรับการแตงต้ังเปน
ตัวแทนจําหนายและผูจัดจําหนายสินคารวมถึงบริการดาน
ตางๆ มากมาย อาทิ

• ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายอยางเปน
ทางการดานผลิตภัณฑสินคา Hardware จาก IBM ไมวาจะเปน 
IBM Power Systems, IBM System Storage, IBM System x, 
Passbook Printer, ATM (CD) และ CDM (Cash Deposit Machine)

• ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ
ดานผลิตภัณฑสินคา Software จาก IBM ครบทุก Pillar คือ Tivoli, 
Lotus, Websphere, Information Management, และ Rational

• ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ
ดานผลิตภัณฑสินคา InfoPrint Solutions

• ไดรับการแตงต้ังใหเปน IBM Authorized Training 
Provider อยางเปนทางการแหงเดียวของประเทศไทย

• ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายสินคา Acronis 
ซ่ึงเปน Software Backup จากประเทศสหรัฐอเมริกา

• เปนผูแทนจําหนายสินคาของ Lenovo ไดแก PC, 
ThinkPad, Server

• เปนผูจัดจําหนายสินคาของ HP ไดแก PC, Notebook, 
Laser Printer, Laser Jet ทุกรุน

• เปนผูจัดจําหนายสินคาของ HP C0-Put Auto Up-
date Passbook Printer

• ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการ
ดานผลิตภัณฑ Ronsyncs ไดแก Magnetic Stipe, Pin Pad

• เปนผูจัดจําหนายสินคาของ Talaris เชน เครื่องรับ
ฝากเงินหนาเคานเตอร – TCR

• เปนผูจัดจําหนายสินคาของ Epson ไดแก Dot Matrix 
Printer รุนตาง ๆ

• เปนผูจัดจําหนายสินคาของ Samsung ไดแก จอ 
LCD, Laser Printer และ Toner รุนตาง ๆ  นอกเหนือจากนั้น
ยังไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย Samsung E Board 

• เปนผูจัดจําหนายสินคาของ Canon ไดแก Printer 
และ Scanner รุนตาง ๆ

• เปนผูจัดจําหนายสินคาของ Fujitsu ไดแก PC, 
Notebook, Printer, Scanner ฯลฯ

• เปนผูจัดจําหนาย PC, Notebook ของ Dell และ Acer 
และยี่หออื่นๆ

• เปนผูใหบรกิารในการตดิตัง้ ดแูล ซอมแซม และบาํรงุ
รักษา Hardware และ Software Computer และระบบ Network 
พรอมอุปกรณตอพวง รวมทั้งรับออกแบบและพัฒนาระบบ
อยางเปนทางการในผลิตภัณฑชั้นนําแทบทุกยี่หอ

• เปนผูจัดจําหนาย บริการ และติดตั้งระบบกลอง
วงจรปด (CCTV) และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

• เปนผูใหบริการกูขอมูลใน Media ตาง ๆ  เชน Hard Disk, 
Flash Drive, Memory Card ที่สูญหาย ในนาม I-CU Data 
Recovery ดวย Clean room class 100 ตั้งแตป 2547 โดยกู
ขอมูลจาก RAID และสามารถกูไดทุกระบบปฎิบัติการ เชน 
DOS, Windows, Linux, Unix, Novell, Macintosh พรอมทั้ง
ใหคําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และใหความมั่นใจในการรักษา
ขอมูลลูกคาเปนความลับ

ธุรกิจคอมพิวเตอร 
และช้นสวนอิเล็กทรอนิกส
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ป 2553 บรษัทฯ มีรายไดจากการขายเปนไปตามเปาหมาย 
เติบโตกวา ป 2552 ประมาณ 20% จากการท่ีหนวยงาน
ตางๆ ของบรษัทฯไดเพ่ิมขดความสามารถ การตอบสนอง
ความตองการของคูคาและลูกคา  สงผลใหบรษัทฯ ไดรับ
ความไววางใจจากลกูคาในการสัง่ซ้อสินคาและบรการจาก 
บรษัทฯ อยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงานป 2553
ป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเปนไปตามเปา

หมาย เตบิโตกวา ป 2552 ประมาณ 20% ถงึแมวาภาวะการณ
ทางการเมืองในประเทศไทยยังไมมีเสถียรภาพเทาท่ีควร แต
ดวยการฟนตัวทางเศรษฐกิจนอกประเทศ ทําใหประเทศไทย
สามารถสงออกไดเกินเปาหมายและมีการขยายตัวของ
เศรษฐกจิในประเทศดเีกนิคาด และจากการทีห่นวยงานตางๆ 
ของ บริษัทฯไดเพิ่มขีดความสามารถ การตอบสนองความ
ตองการของคูคาและลูกคา  สงผลใหบริษัทฯ ไดรับความไว
วางใจจากลูกคาในการสั่งซื้อสินคาและบริการจากบริษัทฯ 
อยางตอเนื่อง  และไดรับรางวัลตัวแทนจําหนายยอดเยี่ยม
จาก IBM, HP, Lenovo ฯลฯ 

แนวโนมสภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
 ในป 2554 แนวโนมธุรกิจ IT ยังคงมีโอกาสเติบโต

ตอเนื่อง  เนื่องจากความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิจ ที่มีการแขงขันสูงและซับซอนมากขึ้น เทคโนโลยีจึงเปน
สวนสําคัญของการลงทุนขั้นพื้นฐานและธุรกิจที่มีการเจริญ
เติบโตที่รวดเร็วก็ตองมีระบบการควบคุมที่เชื่อถือและตรวจ
สอบได

 ในป 2554 บริษัทฯ ยังคงวางนโยบายการใชจาย
อยางมีประสิทธิภาพ เนนการสนับสนุนบุคลากรเพิ่มความรู
และขดีความสามารถเพือ่ใหรองรบักับความตองการทีเ่พ่ิมข้ึน
ตลอดเวลาของกลุมลกูคา นอกเหนอืจากนัน้บรษิทัยงัคงลงทนุ
ตอเนื่องในอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม อาทิเชน 
Power 7 จาก IBM Power Systems และการลงทุนเพิ่มเตมิ
ในสวนของ IBM System Storage ไมวาจะเปน XIV และ IBM 
Storewise V7000  ซึ่ง IBM Storewise V7000 เปนเทคโนโลยี
ลาสุดจาก IBM และเปนเครื่อง DEMO เพียงเครื่องเดียวใน
ประเทศไทย ซึง่บรษิทัฯ ไดนาํมาตดิตัง้ไวใน Business Partner 
Innovation Center ของบริษัท คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและสนบัสนุนการขายใหแกคูคาและลูกคา

อิเล็กทรอนิกส
ลักษณะผลิตภัณฑ หรือบริการ

เปนผูรับจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Hard Disk 
Drive - HDD) เพ่ือการสงออกภายใตการผลิตของ บริษัท ยูเน่ียน
เทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานในป 2553
เศรษฐกิจโลกไดมีการปรับตัวดีอยางตอเนื่องในป 

2553 และในทิศทางเดียวกันธุรกิจ Hard Disk Drive ก็มีการ
ปรับตัวดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ แตดวยบทเรียนจากวิกฤติ
เศรษฐกิจในป 2552 บริษัทฯไดดําเนินงานดวยความระมัดระวัง 
และใหความเอาใจใสในดานการควบคุมและพัฒนาประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหผลการดําเนินธุรกิจโดยรวมของป 
2553 อยูในระดับที่ดี

บริษัทฯไดรักษาระดับความเปนเลิศโดยไดรับรางวัล
สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ
แรงงาน ป 2553 เปนปท่ี 4 ติดตอกัน และยังไดรับรางวัลดีเดน
ประเภทโรงงานควบคุมดานการอนุรักษพลังงานประจําป 2553

สภาพการแขงขันและตลาด
ธรุกจิ Hard Disk Drive (HDD) เปนธรุกจิทีม่กีารแขงขนั

สูงมากทั้งในดานราคาและเทคโนโลยี โดยมีความเสี่ยงซึ่ง
เปนการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่มีสาระสําคัญตอการ
เปนผูรับจางประกอบ HDD กลาวคือ การกําเนิดของ Tablet 
Computer และการยอมรับการใช Solid State Disk Drive 
(SSD) เพื่อทดแทนการใช HDD ในคอมพิวเตอรแบบพกพา
ชนดิตางๆ อยางแพรหลาย    ทัง้นี ้ในป 2553 เปนเวลาเจรจา
ตอสญัญาการรบัจางประกอบ HDD กบัลกูคาทีจ่ะสิน้สดุลงใน
ป 2554 โดยลูกคาไดแสดงความจํานงในการขอเชาโรงงานที่
ศรีราชา จากการพิจารณาถึงความเส่ียงดังกลาวขางตน บริษัทฯ 
จึงตกลงเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจากการรับจางผลิตเปนการให
เชาสถานท่ีแกลูกคาโดยมีระยะเวลาและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  
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ลกัษณะผลติภณัฑ หรอืบรกิาร

การลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟา แบงเปนสองสวน

1. การผลิตกระแสไฟฟาในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ปจจุบันบริษัทมีการลงทุนรวมกับวิสาหกิจจีน
รวม 8 แหง ประกอบดวยโรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังงาน
ความรอนรวม (Cogeneration Power Plant) ในมณฑลเจียง
ซู 2 โรงงาน มณฑลเจอเจียง 2 โรงงาน และมณฑลเฮยหลง
เจียง 1 โรงงาน สําหรับมณฑลยูนนานมีโรงงานผลิตกระแส
ไฟฟาพลังงานน้ํา 1 โรงงาน และโรงไฟฟาพลังงานถานหิน 2 
โรงงาน

2. การผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย บริษัทมีการ
ลงทุนในโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power 
Producer: IPP) ผลิตไฟฟาและจําหนายใหกับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

การจดัหาผลติภณัฑ หรอืบรกิาร

โรงงานผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวมในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ใชถานหินเปนวัตถุดิบหลัก สวน
ใหญมาจากภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 
มีการทําสัญญาซื้อขายกับเหมืองถานหิน โรงงานผลิตไฟฟา
พลังงานนํ้าในมณฑลยูนนานใชวิธีผันนํ้าจากลํานํ้าบนภูเขา 
ผานอุโมงคมาสูเครื่องปนไฟฟา สวนโรงงานผลิตไฟฟาใน
ประเทศไทยใชกาชธรรมชาติเปนแหลงพลังงาน

ผลการดาํเนนิงานในป 2553

ธรุกจิผลติไฟฟาในประเทศจนี

ในป 2553 ราคาถานหนิซึง่เปนตนทนุทีส่าํคญัปรบัสงู
ขึน้ตามราคานํา้มนั แมจะมกีารนาํเขาถานหนิจากตางประเทศ
เพิ่มขึ้นแลวก็ตาม แตทางการยังไมอนุมัติใหขึ้นราคาไฟฟา
ดวยเกรงวาจะมีผลกระทบกับเงินเฟอ โรงงานผลิตไฟฟาท่ี
บริษัทรวมทุนเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม ซึ่ง
นอกจากการผลติและขายพลังงานไฟฟาแลวยังขายพลังงาน
ความรอนในรูปของไอนํ้าดวย ราคาไอนํ้าท่ีโรงงานขายตรง
ใหกับผูบริโภคที่สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรม สามารถ
ปรบัราคาตามตนทนุได ดงันัน้ในปนีโ้รงงานทีม่กีารขายไอนํา้
ไดในสัดสวนที่สูง จึงยังสามารถทํากําไรได สวนโรงงานที่มี
สัดสวนการขายไฟฟามาก แตการขายไอนํ้ามีนอยมีผล
ประกอบการที่ลดลง และในป 2553 บริษัทไดตัดสินใจขาย
โรงไฟฟา Zhejiang Jiyang-Union Cogeneration ใหกับ
ผูถือหุนใหญฝายจีนไป เนื่องจากอุปสงคการใชไอนํ้าของ
อตุสาหกรรมในพืน้ทีไ่มมกีารขยายตวั สถานทีต่ัง้โรงงานทาํให
มคีาใชจายขนสงถานหนิสงู ประกอบกบัทีผ่านมาผลตอบแทน
ที่ไดรับก็ลดตํ่าลง ทําใหคาดวาในอนาคตจะไมสามารถไดรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่คุมคาได

ธุรกิจพลังงาน
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บริษัทมีการลงทุนในโรงงานไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก
ผานบริษัทยอยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ Ping-
bian เมืองหงเหอ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของมลฑล
ยูนนาน ขบวนการผลิตเปนการผันนํ้าจากลํานํ้าบนภูเขาผาน
อุโมงคมาสูเครื่องปนไฟฟา ขณะนี้การกอสรางเสร็จสิ้นแลว
และเปดดําเนินการเมื่อตนป 2553

ธรุกจิผลติไฟฟาในประเทศไทย

บริษัทมีการลงทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
(RPCL) ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมใชกาซ
ธรรมชาตเิปนเชือ้เพลงิ (Natural Gas Fired Combined-Cycle 
Power Plant) ตั้งอยูที่ตําบลบานไร อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 7,325 ลานบาท 
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 10 ในปนี้สามารถเดิน
เครื่องไดเต็มตามกําลังผลิตในสัญญา มีผลประกอบการเปน
ไปตามเปาหมาย

แนวโนมสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน
ในอนาคต

ธุรกิจการผลิตไฟฟาเปนสาธารณูปโภคของประเทศ 
ปริมาณการผลิตและการขายขึ้นอยูกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิของประเทศ แนวโนมของผลประกอบการโรงไฟฟา

ในประเทศจีน อาจไดรับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐท่ีจะ
พยายามชะลอความรอนแรงทางเศรษฐกจิลง และนโยบายที่
จะลดความกดดันจากปญหาเงินเฟอ ความไมสมดุลระหวาง
ราคาไฟฟากับราคาถานหนิยงัเปนปจจยัเส่ียงอยู แตแนวโนม
ความความตองการไอน้าํของลกูคาในเขตอตุสาหกรรมทีเ่พ่ิม
ขึ้นก็เปนปจจัยบวกที่จะชวยลดผลกระทบลง ในป 2553 
โรงงานไฟฟา Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. 
ในมณฑลยูนนานกําลังทําการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมา
เปนการผลติแบบพลงังานความรอนรวมเชนเดยีวกับโรงไฟฟา
ในมณฑลเจอเจยีงและเจยีงซ ูเนือ่งจากมโีรงงานอตุสาหกรรม
ยายมาอยูในบริเวณใกลเคียง มีความตองการไอน้ําในการ
ผลิต รัฐบาลทองถิ่นสนับสนุนใหมาใชไอน้ําของโรงไฟฟา 
เนื่องจากไมตองการใหแตละโรงงานมี Boiler เอง ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มมลภาวะทางอากาศใหกับทองถิ่น หากโครงการ
สําเร็จผลโรงไฟฟานี้จะเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
แหงแรกของมณฑลยูนนาน ซึ่งจะมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและลดมลภาวะของทองถิ่น

ในป 2553 ราคาถานหินซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญปรับสูงขึ้น
ตามราคานํา้มนั แมจะมกีารนาํเขาถานหนิจากตางประเทศ
เพิม่ขึน้แลวกต็าม แตทางการยงัไมอนมุตัิใหขึน้ราคาไฟฟา
ดวยเกรงวาจะมีผลกระทบกับเงินเฟอ
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ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีในประเทศจน

ธุรกิจอสังหารมทรัพยในประเทศจน

บริษัทฯ ลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน ที่
เมือง Jiashan ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดลงทุนเทียบเปน
สกุลบาทเทากับ 677 ลานบาท หรือสัดสวนการลงทุนรอยละ 
49 นั้น ขณะนี้โครงการระยะที่ 1 กอสรางเสร็จแลว คาดวาจะ
ขายไดหมดภายในป 2554 นี้

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี 2 บริษัท คือ

1. บริษัท Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. ตั้งอยู
ที่เมือง Yixing มณฑลเจียงซู กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2543 ทําการ
ผลิตกรดมะนาว (Citric Acid) ซึ่งใชในอุตสาหกรรมเคมี เครื่อง
สําอาง ยา และอุตสาหกรรมอาหาร มีกําลังผลิตในปจจุบัน 
50,000 ตันตอป

2. บริษัท Taixing Union Zond Chemical Co., Ltd 
ตั้งอยูที่เมือง Taixing มณฑลเจียงซู กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2550 
ทําการผลิต Phthalic Anhydride (PA) ซึ่งเปนสารเคมีใชเปนตัว
เติมแตงในพลาสติก (Plasticizer) และอุตสาหกรรมสี มีกําลัง
การผลิตในปจจุบัน 55,000 ตันตอป

การจดัหาผลติภณัฑหรอืบรกิาร

การผลิต Citric Acid เปนอุตสาหกรรมเคมีประเภท 
Agrochemical Industry ใชวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร 
คือ ขาวโพด ซึ่งเปนธัญพืชท่ีมีแหลงเพาะปลูกอยูในตอนบน
ของประเทศจีน ผลผลิตเปลี่ยนแปรไปตามฤดูกาลและสภาพ
ดินฟาอากาศ

การผลิต Phthalic Anhydride เปนอุตสาหกรรมเคมี
ประเภท Petrochemical Industry ใช Ortho-Xylene เปนวตัถดุบิ 
ซึง่เปนสารเคมทีีไ่ดจากขบวนการกลัน่แยกนํา้มันดบิ สวนใหญ
จัดหาจากในประเทศ

ผลการดําเนินงานในป 2553 
และแนวโนมอุตสาหกรรม การแขงขัน

ผลจากสภาพอากาศแปรปรวนในประเทศจีนซึ่งมีทั้ง
ภัยแลงและอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทําใหผลผลิตขาวโพดลด
ลงมาก ประกอบกับอุปสงคขาวโพดเพื่อนําไปใชผลิตและ
กล่ัน Alcohol ขยายตัวมากข้ึน ทําใหราคาขาวโพดปรับสูง
ขึ้น กดดันใหตนทุนสูงขึ้น ขณะที่ราคาขายขยับตัวขึ้นไดไม
มากทําใหผลกําไรในป 2553 ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน ทาง
โรงงานกําลังทําการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร
ใหสามารถใชกบัวัตถดุบิอืน่ทดแทนไดดวย เชน มนัสาํปะหลงั 
และหัวบุก เปนตน

โรงงาน Taixing ซึง่เดนิเครือ่งผลติไปแลวตัง้แตปลายป 
2552 ยังมีตนทุนที่สูงอยู ทั้งตนทุนวัตถุดิบ ที่ปรับราคาตาม
ราคานํ้ามัน และตนทุนดําเนินการ การขยายกําลังการผลิต
เพิ่มอีก 55,000 ตัน จะเริ่มดําเนินการในป 2554 ซึ่งคาดวา
เม่ือดาํเนนิการเสรจ็ จะชวยทาํใหตนทนุเฉลีย่ลดลง และมผีล
ประกอบการที่ดีขึ้น
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กลุมสหยูเนี่ยน เปนองคกรหนึ่งที่ใหความสําคัญและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามใหคงอยูคูสังคมไทยมาโดยตลอด พรอมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมทั้งในสวนของภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ภายใตนโยบายการบริหารกิจการที่อยูบนพื้นฐานของหลักการ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน 

ในรอบป 2553 บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมมีสวนรวมสนับสนุนในกิจกรรมทางสังคมดานตางๆ ในอัน
ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาและมีประโยชนตอสวนรวม ตามรายละเอียดพอสังเขป  ดังนี้

ดานสิ่งแวดลอม
• เขารวมโครงการ “ปลกูปาชายเลนปากนํา้กระแส” ณ ชายหาดปากนํา้กระแส จงัหวดัระยอง เพือ่เปนการรกัษาระบบนเิวศและ

สภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลอยางยั่งยืน

• เขารวมโครงการ “อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ณ บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ จังหวัดชลบุรี โดยรวมกับหนวย
งานของภาครัฐในการทําความสะอาดบริเวณชายหาดใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม 

• รวมปลอยพันธุสัตวนํ้าทะเลกับเทศบาลบางพระ ณ ชายหาดบางพระ จังหวัดชลบุรี 

• มอบเงินสนับสนุนการแกไขปญหานํ้าเนาเสีย และจัดภูมิทัศนในลํารางบึงกระเทียม ณ สํานักนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เขารวมโครงการ “ปลูกปาชายเลน

ปากนํา้กระแส” ณ ชายหาดปากนํา้

กระแส จงัหวดัระยอง

เขารวมโครงการ “อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม”  ณ บรเิวณชายหาด

กปัตนัยทุธ จงัหวดัชลบรุี

รวมปลอยพันธุสัตวนํ้าทะเลกับเทศบาล

บางพระ ณ ชายหาดบางพระ จังหวัด

ชลบรุี 

กิจกรรมเพื่อสังคม
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ดานการศึกษา
• มอบเงินสนับสนุนองคการการกุศลยูนิเซฟ (ประเทศไทย) ในการดําเนินกิจกรรมชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเด็ก

ผูดอยโอกาสอยางตอเนือ่ง ทัง้ในดานการศกึษาและดานอืน่ทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหสามารถพึง่พาตนเองไดโดยไมเปนภาระของสงัคม รวมถงึ
ไดรับความคุมครองตามแผนงานการชวยเหลือขององคการฯ

• มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน และอุปกรณกีฬา ใหโรงเรียนบานซับพริก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

• จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรใหม มอบใหกบัโรงเรยีนวดับาํเพญ็เหนอื เขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร เพือ่ใชเปนสือ่การเรยีน การสอน 
สําหรับครูและนักเรียน

• มอบเงินและสิ่งของใหโรงเรียนบุงสะอาดวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนใน
ชนบท  

ดานสังคม 
• มอบเงินสนับสนุนการสรางหอประวัติคึกฤทธิ์ เพื่อใชเปนที่เก็บและแสดงผลงานของ ศาสตราจารย พลตรี หมอมราชวงศ 

คึกฤทธิ์  ปราโมช ในทุกๆ ดาน รวมถึงชีวประวัติ ตลอดจนใชเปนพื้นที่สําหรับจัดการแสดงเพื่อสงเสริมนาฏศิลป ดนตรี และวัฒนธรรม
ของไทยในดานตางๆ 

• บริจาคสิ่งของ เครื่องใช ขาวสาร อาหารแหง นํ้าดื่ม และปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีพ เพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัยนํ้า
ทวมที่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

• รวมบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัย ในประเทศเฮติ ผานทางสภากาชาดไทย

มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน และ

อปุกรณกฬีา ใหโรงเรยีนบานซบัพรกิ อาํเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุี 

บรจิาคสิง่ของ เครือ่งใช ขาวสาร อาหารแหง นํา้ดืม่ และ

ปจจยัทีจ่าํเปนในการดาํรงชพี เพือ่นาํไปชวยเหลอืผู

ประสบภยันํา้ทวมที ่อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม มอบให

กับโรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี 

กรงุเทพมหานคร

มอบเงินและสิ่งของใหโรงเรียนบุงสะอาด

วฒันา จงัหวดันครราชสมีา
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ดานศาสนา
• รวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจองคํา พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รวมทําบุญทอด

กฐินสามัคคีพรอมถวายเครื่องอัฐบริขาร ณ วัดตําหรุ จังหวัดสมุทรปราการ และวัดบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทําบุญถวายตน
ผาปาพรอมปจจัยเนื่องในงานประเพณีสงกรานต ณ วัดบําเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

• รวมทําบุญถวายเทียนพรรษาพรอมปจจัย เนื่องในวันเขาพรรษา ณ วัดปาเลยไลย วัดพระธาตุ วัดแค วัดพระนอน จังหวัด
สุพรรณบุรี วัดมวง จังหวัดอางทอง และวัดตําหรุ จังหวัดสมุทรปราการ และรวมทําบุญถวายเทียนพรรษาพรอมดอกไมและปจจัย ณ 
วัดบําเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีพรอมถวายเครื่องอัฐบริขาร ณ วัดตําหรุ จังหวัดสมุทรปราการ และวัดบางเกลือ                          

จงัหวดัฉะเชงิเทรา

รวมทาํบญุถวายเทยีนพรรษาพรอมดอกไมและปจจยั ณ วดับาํเพญ็เหนอื เขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร
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หลกัทรพัยของบรษิทั
 • บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท เรียกชําระแลว 3,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคา

หุนละ 10.- บาท 
 •  บริษัทไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
 • บริษัทไมมีโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai 

Trust Fund) หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR) ที่มีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพย
อางอิง

 •  บริษัทไมมีหลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ
 •  กลุมผูถือหุนรายใหญไมมีขอตกลงระหวางกัน (Shareholders Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขาย

หลักทรัพยหรือการบริหารงานของบริษัท
ผูถอืหุน

รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด  10 รายแรก ของบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่  2  เมษายน  2553

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน ผูถือหุนที่แทจริง ธุรกิจหลัก จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน %
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

กลุมบริษัท 
1.1 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด
1.2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ  จํากัด
1.3 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด 
1.4 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด
1.5 บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด 
1.6 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด
1.7 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จํากัด
1.8 บริษัท ดารกานนท จํากัด
1.9 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด
1.10 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท แมนเนจเมนท จํากัด
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
SOLID GAINS DEVELOPMENT LIMITED
นายกําธร  พูนศักดิ์อุดมสิน
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด                                                                                 
นางจารุณี  ชินวงศวรกุล
UBS AG SINGAPORE, BRANCH-PB
SECURITIES CLIENT CUSTODY                 
นายชุตินธร  ดารกานนท  
นายวิชิต  ชินวงศวรกุล                                                                                      
GERLACH & CO-DIMENSIONAL 
EMERGING MARKETS VALUE  FUND
                                                                                                      

กลุมดารกานนท
กลุมดารกานนท
กลุมดารกานนท
กลุมดารกานนท
กลุมดารกานนท
บมจ.สหยูเนี่ยน
กลุมดารกานนท
กลุมดารกานนท
บมจ. สหยูเน่ียน
กลุมดารกานนท

ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน
ลงทุน

28,938,500
22,574,000
19,797,800
17,968,300
12,973,640
6,239,994
6,082,000
3,000,000
2,782,700
2,420,000

12,325,000
10,745,000
8,049,644
6,703,800
4,726,100
3,969,500

3,427,700
3,199,400
2,976,400

9.65
7.53
6.60
5.99
4.33
2.08
2.03
1.00
0.93
0.81
4.11
3.58
2.68
2.24
1.58
1.32

1.14
1.07
0.99

นโยบายการจายเงนิปนผล
 บรษิทัฯ มีนโยบายจายเงินปนผล  โดยจะดําเนินการใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมจากการลงทุน ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของกําไรสุทธิประจําป จากการคํานวณตามวิธีราคาทุนทางบัญชี
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงสรางการถือหุน
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สดัสวนการถอืหุนและคาตอบแทนของกรรมการบรษิทั 
 คาตอบแทนของกรรมการบรษิทั เปนคาตอบแทนประเภทเบีย้ประชมุ และ/หรอืเงนิตอบแทนบาํเหนจ็กรรมการซึง่เปนจาํนวน
คงทีใ่นฐานะหนาทีก่รรมการ ตามตาํแหนงเทานัน้ จาํนวนเงนิดงักลาวอยูภายในวงเงนิทีไ่ดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน เมือ่เมษายน 
2553 แลว จํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละรายไดรับในรอบป 2553  มีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ รายชื่อ

การถือหุน คาตอบแทน

จํานวนหุนที่ถือ 
ป 2553

จํานวนหุนท่ีถือ 
ป 2552

เพิ่ม 
(ลด)
%

จํานวนเงิน 
คาตอบแทนที่

รับจากบริษัทฯ 
(บาท)

รวมคาตอบแทน 
ที่รับจาก

บริษัทยอย 
(บาท)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

นายดําหริ  ดารกานนท 
นายพนัส  สิมะเสถียร
นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา
นายสมภพ  อมาตยกุล
นางอารยา  อรุณานนทชัย 
นายจักกชัย  พานิชพัฒน
นายฐิติวัฒน  สืบแสง
นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง
นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล
นายชุตินธร  ดารกานนท
นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท 
นายบวรรัตน  ดารกานนท
นายวัชรพงษ  ดารกานนท 
นายนันทิยะ  ดารกานนท

นายยรรยง  ตั้งจิตตกุล

  - 
  - 
 157,284 
 10,000 

 2,251,694 
  - 
  - 

 1,950,624 
 13,052 

 3,427,700 
 1,851,900 

  - 
 1,582,600 

  - 
 419,000 

  - 
  - 
 187,284 
 10,000 

 2,251,694 
  - 
  - 

 1,950,624 
 13,052 

 3,427,700 
 1,851,900 

 - 
 1,582,600 

  - 

 419,000 

 -
 -

(16.02)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -

 4,190,000.00 
 3,300,000.00 
 3,300,000.00 
 3,448,000.00 

 260,000.00 
 720,000.00 
 120,000.00 
 240,000.00 
 120,000.00 

 3,300,000.00 
 120,000.00 
 120,000.00 
 120,000.00 
 120,000.00 

 120,000.00 

 19,598,000.00 

  - 
 108,000.00 
 204,000.00 
 312,000.00 

  - 
  - 

 180,000.00 
 72,000.00 
 36,000.00 
  - 
  - 
  - 

 144,000.00 
 144,000.00 
 192,000.00 

 1,392,000.00 

คาตอบแทนรวมของผูบรหิาร        

 คาตอบแทนรวมของกรรมการ ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทรวมทั้งคาตอบแทนผูบริหาร ในรอบป 2553 รวมทั้งสิ้น 5 ราย เปน

คาตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั เทากบั 11,697,865.86 บาท กรรมการอืน่นอกจากในสวนของ 5 รายขางตนนี ้ทีอ่ยูในระดบัเดียว
กับผูบริหารสี่รายและรายที่สี่ ตอจากกรรมการผูอํานวยการลงมาที่ไมไดรับคาตอบแทนในสวนนี้จากบริษัท เนื่องจากมีตําแหนงรับผิด
ชอบในฐานะผูบริหารของบริษัทอื่นในกลุม และไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส จากบริษัทนั้นๆ อยูแลว      

 ในรอบป 2553  บริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจหลัก จํานวน 10 บริษัท มีผูบริหารรวมจํานวน 50 ราย ไดรับคาตอบแทนประเภท
เงินเดือน โบนัส รวมเปนจํานวนเงิน 71.15 ลานบาท       

คาตอบแทนอื่น        
 นอกจากเงินเดือน โบนัสขางตน บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนอื่นใหผูบริหารจํานวน 5 ราย ในลักษณะเปนเงินสมทบเขา
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งป 2553 เปนจํานวนเงิน 296,688.- บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เปนผูจัดการกองทุนฯ         



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)36

 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดวย คณะกรรมการ ทั้งหมด  4  ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งมีกรรมการอิสระ
จํานวน 5 คน หรือเปนจํานวน 1 ใน 3  จากกรรมการบริษัท 15 คน  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา
ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดตางๆ และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด มีดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัท  มีจํานวนทั้งหมด 15 คน ดังตอไปนี้

 รายชื่อ                                                    ตําแหนง

1. นายดําหริ  ดารกานนท    ประธานกรรมการ
2. นายพนัส  สิมะเสถียร                    รองประธานกรรมการสายการบริหาร
3. นายสมภพ  อมาตยกุล                   รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ และประเมนิผลกจิการในประเทศ  
       และประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ     
4. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา       รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน
5. นายชุตินธร  ดารกานนท                      รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน
6. นางอารยา  อรุณานนทชัย                        กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
7. นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง                      กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
8. นายจักกชัย  พานิชพัฒน              กรรมการอิสระ
9. นายยรรยง  ตั้งจิตตกุล    กรรมการอิสระ   
10. นายฐิติวัฒน  สืบแสง    กรรมการผูอํานวยการ
11. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล   กรรมการ
12. นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท   กรรมการ 
13. นายบวรรัตน  ดารกานนท   กรรมการ 
14. นายวัชรพงษ  ดารกานนท   กรรมการ
15. นายนันทิยะ  ดารกานนท   กรรมการ

  
       คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ตามนโยบายและโครงสรางการบริหารธุรกิจ ดังนี้

 1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. กํากับดูแลการบรหิารกจิการ ใหมีการจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และใหมกีําไร สามารถจายเงนิปนผลตอบแทน
 การลงทุนใหผูถือหุนอยางเหมาะสม
 3. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบัญชีที่ถูกตอง และมีรายงานทางการเงินที่เปดเผยขอมูลถูกตองครบถวน
 4. ดูแลรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณอันดีงามของบริษัทฯ
 5. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมที่มีบริษัทฯ เปนผูถือหุนสวนใหญ
 6. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการบริษัทฯ
 7. พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจําปที่กรรมการผูจัดการบริษัทฯ เสนอ
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการบริษัทฯ และพิจารณาเงินคาตอบแทนการทํางานแตละปของกรรมการ
    ผูจดัการบริษัทในกลุม
 

โครงสรางการจัดการ 
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 ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคล
อื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได

 ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูอํานวยการโดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร           
 
            คณะกรรมการของบริษัทใหมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย

             การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทาํโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการ  ตามขอมูล หนา 42

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน หรือจํานวน 1 ใน 3 ดังนี้

1. นายสมภพ  อมาตยกุล
2. นายจักกชัย  พานิชพัฒน
3. นางอารยา  อรุณานนทชัย
4. นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง
5. นายยรรยง  ตั้งจิตตกุล  

 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

 บรษิทัฯ มหีลักเกณฑคดัเลอืกกรรมการอสิระ โดยสรรหาผูทีม่คีวามสามารถ มปีระสบการณ เขาใจธรุกจิทีเ่ก่ียวของกบัธรุกจิใน
กลุมของบรษิทัฯ ซึง่ไมใชผูบรหิารงานประจาํของบรษิทัฯ และเปนผูมวีสิยัทัศนและมเีวลาเพียงพอในการปฏบิตัหินาท่ีรวมทัง้มคีณุสมบตัิ
ตามประกาศ ระเบยีบ ขอกาํหนดทีเ่กีย่วของของทางการ และขอเชญิบคุคลเหลานัน้เขาเปนกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ เหน็
วากรรมการอสิระขางตน สามารถใชความรู ความสามารถ ใหขอคดิเหน็ทีเ่ปนประโยชนอยางเหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
และบริษัทในกลุม

การประชุมคณะกรรมการ

 ปกติ บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะผูบริหารเสนอ และมี
มติในแตละเรื่องเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป และเพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหทราบวาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ
แผนที่วางไวหรือไม มีเรื่องตองพิจารณาแกไขอยางไร และมอบหมายใหมีผูติดตามดําเนินการตอไป  ในรอบป 2553  มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จํานวน 12 ครั้ง  กรรมการที่ไมติดภารกิจในตางประเทศหรือมีเหตุสุดวิสัยจะเขาประชุมทุกครั้ง เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการลงทุนในตางประเทศมาก  ดังนั้น กรรมการบางคนจึงมีความจําเปนตองกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของธุรกิจที่บริษัทฯ 
ลงทุนในตางประเทศเปนสวนใหญ  จึงไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําเดือนได ในป 2553 ในสวนของกรรมการซึ่งอยู
ที่สํานักงานของบริษัทยอยที่นครเซี่ยงไฮ หรือประเทศฮองกง ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการนั้นๆ ก็จะเขารวมประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยวธิ ีVideo conference ดวย  อยางไรกต็าม เลขานกุารบรษิทัฯ ไดสงบนัทกึรายงานการประชมุใหกบักรรมการ
ทุกคน ทั้งที่เขาประชุมหรือไมไดเขาประชุมเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อรับทราบและรับขอเสนอแนะ (ถาหากมี)
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ขอมูลการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน ประจําป 2553 มีดังนี้

 รายชื่อ                                 จํานวนครั้งที่เขาประชุมฯ

1.  นายดําหริ  ดารกานนท  9/12  (รวมผาน  VDO Conference  4  ครั้ง)
2.  นายพนัส  สิมะเสถียร 12/12
3.  นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา  12/12     
4.  นายจักกชัย  พานิชพัฒน 11/12
5.  นายสมภพ  อมาตยกุล  11/12
6.  นางอารยา  อรุณานนทชัย 10/12
7.  นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง 11/12
8.  นายฐิติวัฒน  สืบแสง 11/12
9.  นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล 12/12
10.  นายชุตินธร  ดารกานนท  5/12  (รวมผาน  VDO Conference  1  ครั้ง)
11.  นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท  8/12 
12.  นายบวรรัตน  ดารกานนท  6/12  (รวมผาน  VDO Conference  4  ครั้ง)
13.  นายวัชรพงษ  ดารกานนท  12/12
14.  นายนันทิยะ  ดารกานนท  11/12
15.  นายยรรยง  ตั้งจิตตกุล  9/12

  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit  Committee)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มคีณุสมบตัคิรบถวนตามหลกัเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.)  และไดผานมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เม่ือวนัที ่ 19 พฤศจกิายน 
2552 ในการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมเปนคณะกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 3 ป  ทั้งนี้  คณะ
กรรมการตรวจสอบทุกคนเปนกรรมการอิสระ
 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
 
   รายชื่อ                             ตําแหนง
 1. นายสมภพ  อมาตยกุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นางอารยา  อรุณานนทชัย  กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสาวภคินี  พฤฒิธํารง   กรรมการตรวจสอบ

 
 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินบริษัทฯ คือ นางอารยา  อรุณานนทชัย ซึ่ง
มปีระสบการณผานสํานักงานตรวจสอบบัญชี ไพรส วอเตอร เฮาส และเคยเปนผูบริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย และบริษัท
หลักทรัพยมากอน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ คือ

 1. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 2. พิจารณาใหความเห็นชอบในการคัดเลือก ทบทวน และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก ประสานงานกับผูสอบ-
  บัญชีภายนอก เก่ียวกบัรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวของ  และสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัใหถกูตองครบถวน 
  และเชื่อถือได
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 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทาง
  ผลประโยชน
 4. จัดทําสรุปรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกลาว ตองลงนามโดยประธาน 
  คณะกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท เพื่อสงใหผูเกี่ยวของ
 5. ใหฝายจัดการมีการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามการแกไขขอบกพรองดังกลาว
 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาสําคัญ
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.  คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน

 บริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เปนคณะกรรมการสรรหาและกรรมการกําหนด
คาตอบแทน ซึ่งเปนชุดเดียวกัน ตามรายนามดังนี้
 
 รายชื่อ     ตําแหนง

1. นายสมภพ  อมาตยกุล   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายดําหริ  ดารกานนท   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นางอารยา  อรุณานนทชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โดยมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. มีหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม
 2. กําหนดแนวทางการสรรหา กรรมการบริษัท
 3. พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
 4. กําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการโดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย

 รายชื่อ     ตําแหนง

1. นายฐิติวัฒน  สืบแสง   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล  กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวัชรพงษ   ดารกานนท  กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางศรีนวล  สมบัติไพรวัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

 โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบ วางนโยบาย และติดตามดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  ทั้งนี้คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง มอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งเฉพาะดานเพือ่ปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งตามความ
เหมาะสมได 
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   อนึ่ง เลขานุการบริษัท คือ  นางศิรินันท ศันสนาคม ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติตามขอกําหนดซึ่งระบุไวใน             
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23  

 บรษิทัฯ ไดแนบขอมลูเก่ียวกับวุฒกิารศกึษา ประวตัแิละประสบการณ ซึง่แสดงไวตามเอกสารในหนา 8-12 ตลอดจนประวตักิาร
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และทักษะของการเปนกรรมการของกรรมการบริษัทซึ่งแสดงไวตามเอกสารในหนา 14 และขอมูลของ
ผูบริหาร ซึ่งแสดงไวตามเอกสารในหนา 15 ตามลําดับ
 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร
 การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทั ไดผานการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึง่ทาํหนาท่ีพจิารณาสรรหาผูทรงคณุวฒุหิรอื
ผูมคีวามรู ความสามารถ และมปีระสบการณในการบรหิารธรุกจิ ตลอดจนมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหินาท่ีใหบรษิทัฯ และมคีณุสมบตัิ
ไมขัดตอระเบียบของทางการที่เกี่ยวของ เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปในวาระการ
เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดําเนินการตามขอบังคับบริษัท ดังนี้

 1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกนัเปนคณะครัง้เดยีวเตม็ตามจาํนวนคณะกรรมการทัง้หมดทีจ่ะตองเลอืกตัง้ในคราวนัน้กไ็ด ทัง้นี ้ตามแตที่ประชมุผูถือหุนจะเหน็
สมควร ซึ่งใชวิธีการเลือกตั้งใหสอดคลองกับกฎหมายมหาชน

 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมเปนผูออก
เสียงชี้ขาด  ในสวนของสิทธิผูถือหุนรายยอย เปนไปตามขอบังคับของบริษัทขางตน ซึ่งมิไดระบุไวเปนกรณีพิเศษ    

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหนง 
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกในจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับสลากกัน และปตอๆ ไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะเลือกเขามารับตําแหนงอีกก็ได

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
 ก. ตาย
 ข. ลาออก
 ค. ขาดคุณสมบัติ
 ง. ทีป่ระชมุผูถอืหุนลงมตใิหออกดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถอืหุนทีเ่ขาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 จ. ศาลมีคําสั่งใหออก
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 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา 30 กวาป คณะกรรมการบรษิทัไดใหความสาํคญัตอการกาํกับดูแลกจิการเปนอยางมาก โดยยดึถือ
คณุธรรมและจรยิธรรมเปนหลกัปฏิบตัแิละกาํกบัดแูลกจิการในดานตางๆ  เพือ่ใหธรุกจิมคีวามเจรญิเตบิโตอยางยัง่ยนื ภายใตหลกัการที่
ถูกตอง โปรงใส ใหความเปนธรรมเหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งนี้ หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทสอดคลองกับหลักการ 
และขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเร่ืองตางๆ  ดังตอไปน้ี

1. สิทธิของผูถือหุน

 ผูถือหุนของบริษัทฯ นอกจากมีสิทธิตางๆ  ขั้นพื้นฐาน เชน สิทธิการลงคะแนนเลือกกรรมการ เลือกผูสอบบัญชี พิจารณาคา
ตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนผูสอบบัญชี เปนตน แลวยังมีสิทธิในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลตามสัดสวนการ
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการซื้อขาย โอนหุน และการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการ

 1.1 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตละครั้ง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมหรือสง
คาํถามลวงหนาท่ีเก่ียวกบับรษิทักอนวนัประชมุผูถอืหุน โดยบรษิทัฯ ประชาสมัพันธผาน 2 ชองทาง คอื เปดเผยขอมลูผานระบบสือ่สาร
อิเล็กทรอนิกส (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย และผานทาง Website ของบริษัทฯ คือ www.sahaunion.co.th ลวงหนากอนการสงเปน
เอกสารใหผูถือหุน

 1.2 ผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลลวงหนา เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับวาระตางๆ ใน
การประชุมผูถือหุน ไดจากหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและรายงานประจําปพรอมงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมนั้น
ขอมูลของแตละวาระมีการระบุวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ

 • ขอมูลผลการดําเนินงาน ปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจําป

 • ขอมูล และประวัติยอของกรรมการแตละคนที่เสนอเขาแทนกรรมการที่หมดวาระ

 • ขอมูล ชื่อ สกุล ของผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณในการตรวจสอบ คาบริการ ทั้งนี้ผูสอบ
บัญชีมีความเปนอิสระ

 • ขอมูลเสนอขออนุมัติจายเงินปนผล พรอมทั้งขอมูลนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผล และเหตุผลประกอบ

 • หนังสือเชิญประชุมและเอกสารขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 
วัน

 1.3  ในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ สงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ เชน สิทธิการเขารวมประชุมและออกเสียง   ในกรณีผูถือหุน
ไมสามารถมาประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนและออกเสียงลงมติได โดยบริษัทฯ ไดแนบหนังสือ
มอบฉันทะใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวซ่ึงผูถือหุนอาจจะเลือกกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
เปนผูรับมอบฉันทะก็ได

 • บริษัทไมเคยจํากัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผูถือหุนแตประการใด

 • บริษัทฯ มีการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหผูถือหุน โดยจัดเจาหนาที่ชวยเหลือดานการลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งเปด
ลงทะเบียนกอนเวลาประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และหลังเวลาเริ่มประชุมแลว

 • บริษัทฯ จัดประชุมโดยใชสถานที่ ที่สํานักงานใหญ ติดถนนใหญ มีเสนทางคมนาคมสะดวก ในเวลาที่ผูถือหุนสามารถเขา
ประชุมไดทันเวลาเสมอ โดยมีอาหารวาง เครื่องดื่มไวรับรอง พรอมแจกของชํารวยใหผูถือหุนที่มาประชุมในแตละป

 • ในการประชมุผูถือหุน  เมือ่ถงึกาํหนดเวลาประชมุ ประธานแจงผูถือหุนเกีย่วกบัองคประชมุแลวจงึเปดประชมุ โดยแนะนาํ
คณะกรรมการและผูบรหิารแตละคนใหผูถอืหุนทราบ ทัง้นีใ้นป 2553 มคีณะกรรมการเขารวมประชมุ 13 คน จากคณะกรรมการทัง้หมด 
15 คน ประกอบดวย รองประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมแทนประธานกรรมการซึ่งติดภารกิจในตางประเทศ กรรมการผู
อํานวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ 

การกํากับดูแลกิจการ
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 • ประธานแจงวิธีการลงคะแนนใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนดําเนินการประชุม

 • ระหวางการประชุมตามวาระตางๆ ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอสงสัยตางๆ และมีการตอบคําถามตางๆ จน
เปนที่พอใจของผูถือหุน นอกจากนี้ยังรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูถือหุนไปพิจารณาตอไป

 • บริษัทฯ ใชระบบคอมพิวเตอรในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในแตละวาระ เมื่อผูถือหุนลงคะแนนเสียงเรียบรอย
แลวในแตละวาระหลังประมวลขอมูล ประธานแจงมติและจํานวนคะแนนเสียงแตละประเภท ทั้งเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง เปนจํานวนกี่เสียงของแตละวาระใหผูถือหุนทราบในที่ประชุม และมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

 • วาระคาตอบแทนกรรมการ
 ผูถอืหุนมสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนกาํหนดคาตอบแทนกรรมการทีบ่รษิทัฯ เสนอ โดยมกีารเสนอนโยบายในการกาํหนด
คาตอบแทน ซึง่ผานการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ทัง้นีไ้ดแจงหลกัเกณฑการกาํหนดคาตอบแทน ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของงาน และตามแตละตําแหนงงาน ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนรายคน 

 • วาระการเลือกตั้งกรรมการ
 มีการเสนอชื่อและนามสกุลของกรรมการ ที่จะดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ซึ่งผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาแลว โดยมีขอมูล ประวัติยอของกรรมการดังกลาว ท้ังน้ีผูถือหุนไดรับทราบลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุม ใน
ป 2553 ผูถือหุนที่เขารวมประชุมหลายคนเสนอใหใชวิธีเลือกกรรมการทั้งชุด บริษัทฯ จึงใชวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการทั้งชุด 
ตลอดจนบันทึกมติจํานวนคะแนนเสียงไวดวย

 • วาระพิจารณาการจายเงินปนผล
 ประธานไดแจงนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และหลักเกณฑเหตุผลของจํานวนเงินปนผลที่เสนออนุมัติในปนี้ ซึ่ง
เห็นวามากกวานโยบายที่กาํหนดไว คณะกรรมการมีความเห็นวา มีความเหมาะสม และผูถือหุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตรา
ท่ีสูง เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของสถาบันการเงิน ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงพิจารณาเรื่องดัง
กลาวไดอยางเทาเทียมกัน

 • วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี
 ประธานไดเสนอผูถอืหุน พจิารณาผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ   ซึง่เสนอชือ่ผูสอบบญัชมีากกวา 1 ราย โดยสงักดัสาํนกังานสอบ
บัญชีที่เดียวกัน และแจงขอมูลประวัติการสอบบัญชีของบริษัทใหผูถือหุนทราบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต.กําหนด ทั้งยังมีความเปน
อิสระ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ หรือผูบริหาร พรอมทั้งเสนออัตราคาสอบบัญชี ใหผูถือหุนพิจารณาใช
สิทธิลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาว

 • บริษัทฯ ไมมีเสนอวาระอื่นใหผูถือหุนพิจารณา นอกจากที่ไดแจงไวแลวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตอนทายการประชุม
เปนการแสดงความคิดเห็นของผูถือหุน หรือซักถามขอสงสัยเพิ่มเติมเทานั้น และคณะกรรมการที่เกี่ยวของไดตอบขอสงสัยจนหมด
คําถาม ประธานจึงกลาวปดประชุม

 • เลขานุการบริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมโดยมีสาระสําคัญครบถวน และสงตลาดหลักทรัพยภายใน 14 วันหลัง
วันประชุม พรอมทั้งมีระบบการจัดเก็บรักษาที่ดี ซึ่งสามารถตรวจสอบและใชอางอิงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ผูถือหุนมีสิทธิเขาถึงขอมูลดัง
กลาว โดยดูจาก Website ของบริษัท คือ www.sahaunion.co.th

 1.4  บริษัทฯ มีหุนในสวนของ Free fl oat มากกวารอยละ 25 ซ่ึงทําใหผูถือหุนมีสิทธิในการซ้ือขายอยางคลองตัว  และหลักทรัพย
ของบริษัทฯ มีสภาพคลองในตลาดรอง 
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2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 2.1  บริษัทฯ มีทั้งผูถือหุนใหญ ผูถือหุนสวนนอย และผูถือหุนชาวตางชาติ ซึ่งผูถือหุนทุกคนมีสิทธิทัดเทียมกัน  สิทธิการลง
คะแนนเสียงกําหนดให 1 หุน มีสิทธิ 1 เสียง บริษัทฯ ไมมีการละเมิดสิทธิของผูถือหุนสวนนอย หรือผูถือหุนตางชาติ ดังตัวอยาง 
ไมวาผูถือหุนสวนนอย หรือผูถือหุนตางชาติ ตางมีสิทธิลงคะแนนทัดเทียมกับผูถือหุนใหญ  อีกทั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของไดตอบ
คําถามทุกขอของผูถือหุนสวนนอย และผูถือหุนตางชาติ ในที่ประชุมผูถือหุนจนหมดคําถาม  ตลอดจนกอนถึงวันประชุมผูถือหุน  
บริษัทฯ มีชองทางทาง Website ของบริษัทฯ ใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเขาเปนวาระในการเชิญประชุมผูถือหุน
ได

 • บรษิทัฯ มกีารอาํนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทีไ่มสามารถเขารวมประชมุได โดยมกีารสงหนงัสอืมอบฉนัทะไปใหพรอม
กับหนังสือเชิญประชุม

 • ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน  มีการแนะนําขั้นตอนการมอบฉันทะ พรอมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชประกอบ
หนังสือมอบฉันทะ โดยเปนการปฏิบัติตามขั้นตอนการมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งไมมีกฎเกณฑที่จะทําใหยุงยากตอการมอบฉันทะ

 • บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนลวงหนา อยางนอย 14 วันกอนวนัประชุม  เพื่อใหผูถือหุนทุกคนมีเวลา
ศึกษาขอมูล และพิจารณาวาระตางๆ เพื่อตัดสินใจวาจะเขารวมประชุมผูถือหุนหรือไม

 • บรษิทัฯ มกีารเปดเผยขอมลู ประกาศกาํหนดวนั  เวลาประชมุ และกาํหนดวาระตางๆ  ในการประชมุผูถอืหุนไวบน Website 
ของบริษัท www.sahaunion.co.th ลวงหนา 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุน

 • ตามขอบังคับของบริษทัฯ กําหนดวิธีการลงคะแนนเสียง โดยให 1 หุน มีสิทธิ 1 เสียง ในการพิจารณาทุกวาระ

 2.2  เรื่องการใชขอมูลภายใน

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายในเรื่องนี้ โดยมีมาตรการออกระเบียบขอบังคับครอบคลุมเรื่องดังกลาว คือ หามพนักงาน ผูบริหาร 
และกรรมการใชอาํนาจหนาทีข่องตน หรอือาศยัอาํนาจหนาทีข่องผูอืน่เพือ่ประโยชนของตนหรอืเพือ่ชวยเหลือผูอืน่ในทางมชิอบ และ
ตองปฏบิตังิานดวยความซือ่สตัยสจุรติ  นอกจากนีม้บีทลงโทษทางวนิยัในกรณทีีป่รากฏวามีการกระทาํผดิระเบยีบวนิยัขางตน  บรษิทัฯ 
มีบทกําหนดโทษไวเปนลําดับข้ันตอนตามระเบียบภายในของบริษัทแลว  ซ่ึงพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการไดรับทราบและปฏิบัติตาม

 บริษัทฯ มีการปองกันการใชขอมูลภายในเร่ืองการซ้ือขายหลักทรัพย โดยกําหนดใหกรรมการหรือผูบริหาร หลีกเล่ียงการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน กอนการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงินประจํางวด หรือไตรมาสตางๆ  และ 24 ชั่วโมง 
ภายหลังจากการเปดเผยขอมลูนั้นแลว โดยมีเลขานุการบริษัทฯ แจงตารางเวลาใหกรรมการ และผูบริหารทุกคนทราบหลักการ

 2.3  รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 ตามโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งเปนธุรกิจลงทุนนั้น บริษัทฯ ในฐานะเปนบริษัทแม มีการถือหุนในบริษัทยอย และ
บรษิทัรวม ตัง้แตเริม่แรก เพือ่ผลประโยชนของกลุมธรุกจิ ชือ่เสยีงทางธรุกจิ ตลอดจนเพือ่อาํนาจการตอรองทางการคา ดงันัน้จงึจาํเปน
จะตองมรีายการระหวางกนั ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาทีผ่านมา รายการระหวางกนัสวนใหญ เปนลกัษณะประเภทรายการทางการคาทีเ่ปน
ปกติธุรกิจ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป

 ในกรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันประเภทอื่น เชน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การใหเชาอสังหาริมทรัพย หรือการ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ ไดพิจารณากระทํารายการเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ มีการพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนการประชุมคณะกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมมีสวนไดเสียในการทํารายการ และไมใช
สิทธิออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. อยางเครงครัด
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 บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนและผูลงทุนทราบกอนการทํารายการผานชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีรายละเอียด / ประเภทรายการ / ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  เหตุผลและ
ความจําเปนที่ตองทํารายการ นโยบายการกําหนดราคา  ขนาดมูลคาของรายการ ตลอดทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ขอมูลรายละเอียดของรายการดังกลาว ในรอบป 2553 ไดแสดงไวตามเอกสารในหนา 67-69 

 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการใหความชวยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ จําเปนตองมีรายการดังกลาว เพื่อผลประโยชน
สูงสุดขององคกร เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมเพื่อความคลองตัว  และใหเกิดผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจสูงสุด  โดยบางครั้งจําเปนตองมีการใหกูยืมแกบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนขางมาก เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสวนหนึ่ง หรือ
บางครั้งบริษัทในกลุมที่มีเงินเหลือก็นํามาฝากไวที่บริษัทฯ ซึ่งเปนบริษัทแม โดยบริษัทนั้นๆ  จะไดผลตอบแทนในอัตราที่ไมต่ํากวาที่จะ
ไดรับจากสถาบันการเงินภายนอก (Arm’s length basis)  หรือมีกรณีที่บริษัทเขาค้ําประกันเงินกูตามสัดสวนการถือหุนที่เปนไปตาม
สัญญาการรวมทุนเหลานั้น 

3.  การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 บรษิทัฯ ใหความสาํคญัเกีย่วกบัสทิธขิองผูมสีวนไดเสยีของบรษิทั  เนือ่งจากผูมสีวนไดเสยีทกุฝายเปนองคประกอบทีจ่ะชวย
สงเสริมใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไปไดตามวัตถุประสงค รวมท้ังจะทําใหบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  ท้ังน้ี คณะกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานตางยึดหลักการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ  ภายใตหลักการ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน ในเรื่องตางๆ  
ดังนี้

 3.1 ดานพนกังาน บรษิทัฯ มนีโยบายทีช่ดัเจนเปนรปูธรรมเกีย่วกบัการดแูลเรือ่งความปลอดภยั อาชวีะอนามยั สวัสดิการ 

และสทิธปิระโยชนตางๆ ของพนกังาน โดยมคีูมอื และกาํหนดระเบยีบเก่ียวกบัการพนกังานไวเปนลายลกัษณอักษร ซึง่พนกังานมกีาร

รับทราบเรื่องดังกลาว

 • บรษิทัฯ ไดจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีพนกังานในกลุมสหยูเนีย่น โดยมคีณะกรรมการกองทนุฯ ดแูล ตดิตาม และประสาน

งานกับผูจัดการกองทุนฯ ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่เปนการใหพนักงานออมเงินเก็บสะสมในระยะยาว และบริษัทฯ ไดจายสมทบเขากอง

ทุนฯ ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน

 • บริษัทฯ มีสหกรณออมทรัพยพนักงานในกลุมสหยูเนี่ยน เพื่อใหพนักงานออมเงินไวในทุกงวดของการรับเงินเดือน และ

รับเงินปนผลประจําป  อนึ่ง ถาหากพนักงานมีความจําเปนสามารถกูเงินจากสหกรณออมทรัพยฯ ไดตามประเภทเงินกูตางๆ ซ่ึงมีขอ

บังคับและกําหนดระเบียบการปฏิบัติไว  สําหรับเงินออมที่สะสมไวพนักงานจะไดรับคืนเมื่อลาออกหรือเกษียณ ซึ่งจะทําใหพนักงานมี

ความมั่นคง และดํารงชีพไดหลังเกษียณแลว

 • นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ เนนระบบ  Competency มีการฝกอบรม  เพื่อใหพนักงาน มีทักษะ ความรูเพิ่ม

ในลกัษณะงานทีเ่ก่ียวของ ผูทีม่ศีักยภาพจะสามารถกาวหนาในหนาท่ีการงานทีม่คีวามรบัผดิชอบมากขึน้  ทัง้นีบ้รษิทัฯ ใหพนกังานทัง้

หลายอบรม และปฏบิตัติามแนวทางการปรบัปรงุงานเพือ่ระบบสูความเปนเลศิของสถาบนัเพิม่ผลผลติแหงชาต ิ โดยพนกังานทัง้หลาย

ไดรับทราบและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน

 3.2 ดานลูกคา บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม รักษาความสัมพันธที่ดี และรับผิดชอบตอลูกคาโดย

ปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไวตอลูกคาอยางเครงครัด   
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 3.3 การปฏบิตัติอคูคาของบรษิทัฯ กลุมของบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัอิยางเปนธรรม ไมเอาเปรยีบคูคา ปฏบิตัติามขอตกลง เชน

เมื่อมีการตกลงราคาขายแลว แตตนทุนของบริษัทฯ สูงขึ้นกวาตอนที่ตกลงกัน อันเปนผลจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้นในภายหลัง  บริษัทฯ 

ก็ยังคงสงมอบสินคาในคุณภาพที่ตกลงกันไว และตามราคาที่ไดตกลงกันไว

 3.4 นโยบายเรื่องการปฏิบัติตอเจาหนี้ บริษัทฯ เนนเรื่องความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามขอตกลง ตัวอยางเชน กลุมของ 

บริษัทฯ มีการชําระหนี้คาสินคา หรือมีการชําระหนี้เงินกูตามเวลาที่ถึงกําหนดชําระเงินอยางเครงครัด

 3.5 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน รับผิดชอบตอเงินลงทุนของผูถือหุนโดยใหผูถือหุน

ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมในรูปของเงินปนผล ตามนโยบายที่ไดเปดเผยไวแลว เรื่องนโยบายการจายเงินปนผล นอกจากนี้ใหสิทธิ

ผูถือหุนในการติดตอสอบถามขอมูลไดผานชองทางผูลงทุนสัมพันธ

 3.6 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายอยางเครงครัด ดังตัวอยางกลุม 

ของบริษัทฯ มีการจัดทําบอบําบัดนํ้าเสีย  ดูแลควบคุมการปลอยมลพิษ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม โดยไดรับ

หนังสือรับรองระบบ ISO 14000  ISO 14001 รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกลาวดวย

 3.7 บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกับความรบัผดิชอบตอชมุชน และสงัคม โดยไมทาํใหชมุชนในบรเิวณใกลเคยีง

ไดรับความเดือดรอน แตมีการสรางประโยชนให เชนใหประชาชนมีงานทํา มีสวัสดิการ บริษัทฯ มีการควบคุมเรื่องเสียง เรื่องมลภาวะ

ตางๆ  ตลอดจนใหความชวยเหลือตอสงัคม ดังตัวอยาง มีการบริจาคอุปกรณการเรียน การสอน ใหโรงเรียน ทั้งในเขตกรุงเทพและ

ตางจังหวัด  หรือมีกิจกรรมตางๆ ตามขอมูลที่ไดเปดเผยไวในหมวดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม

    3.8 บริษัทฯ มีชองทางติดตอกับผูมีสวนไดเสีย เชนผูถือหุน โดยผานทางผูลงทุนสัมพันธ ซึ่งสามารถติดตอหรือรองเรียน

ผานมาท่ี นางชนิดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท  02-311-5111-9 ตอ 7674  หรือทางโทรสาร หมายเลข  02-741-4823  

ทั้งนี้จะมีการประสานงานดําเนินเรื่องในขั้นตอนที่เกี่ยวของตอไป
  
4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 บรษิทัฯ มนีโยบายเรือ่งการเปดเผยขอมลูทีม่สีาระสาํคญัตางๆ อยางครบถวน ถกูตอง และทนัตอเวลาดวยความโปรงใส  เพือ่
ผูถือหุนและผูลงทุนสามารถเขาใจ และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจได แบงเปนขอมูลที่เปดเผย ซึ่งเกิดขึ้นตามสถานการณในระหวาง
ป และขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ประจําป  ตลอดทั้งรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําป  ทั้งนี้ในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป (แบบ 56-2)  บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลตางๆ  โดยสรุปไดแก

 4.1 เปดเผยโครงสรางการถอืหุน  โดยแสดงชือ่ผูถอืหุน 10 อนัดบัแรกภายใตผูถอืหุนใหญ มกีารแสดงชือ่กลุมผูถอืหุนใหญ 

และรายชื่อผูถือหุนที่แทจริง รวมทั้งสัดสวนหุนที่ถือดวย

 4.2 สวนของคณะกรรมการแสดงชือ่ นามสกุล ตําแหนงหนาท่ี รวมท้ังกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ฯ และจํานวนหุน  

ที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทถือหุนอยู

 4.3 สวนของประวัติกรรมการ มีเรื่องการอบรมในการทําหนาที่กรรมการและประสบการณการทํางานดวย  

 4.4 มีการแสดงคาตอบแทนรูปแบบตางๆ และจํานวนเงินของกรรมการเปนรายบุคคล

 4.5 การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ มีการแสดงจํานวนครั้งของการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

 4.6 มีการแสดงรายงานทางการเงิน แสดงสถานะ และผลการดําเนินงาน ทั้งงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)46

 4.7 แสดงขอมูลคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

 4.8 รายงานของผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ทั้งนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเปนอิสระ ไมมีความ

สัมพันธกับบริษัทฯ หรือผูบริหาร หรือพนักงาน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 4.9 มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ และแนวโนมสภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน ของแตละธุรกิจหลกั

 4.10 มีการแสดงขอมูลเรื่องปจจัยความเสี่ยง

 4.11 มีการแสดงขอมูลเรื่องรายการระหวางกัน

 4.12 เรื่องความสัมพันธกับผูลงทุน

 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญอยางโปรงใสและครบถวนถูกตอง ตามกฎระเบียบท่ี
เกีย่วของเพือ่ใหผูมสีวนไดเสยีเขาถงึขอมลูของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มขีอมลูแสดงทาง Website ของบรษิทั คอื www.sahaunion.co.th  และ
ขอมูลที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และการตัดสินใจของผูลงทุน บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) ในสวนของนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) บริษัทฯ มีหนวยงานที่ทําหนาที่นี้ โดยมี
ผูลงทุนทั้งที่เปนสถาบัน และไมใชสถาบัน  นักวิเคราะห และผูเกี่ยวของ ไดติดตอและประชุมรวมกับผูแทนของบริษัทฯ  เพื่อขอทราบ
ขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ เสมอมา ซ่ึงสามารถติดตอไดท่ีนางชนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท 02-311-5111-9 
ตอ 7674 หมายเลขโทรสาร 02-741-4823 ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และใหขอมูลที่เกี่ยวของกับนักวิเคราะห 
นักลงทุนทั้งสถาบัน และผูถือหุนรายยอย

 ทั้งนี้ขอมูลตางๆ  ขางตนมีรายละเอียดในแตละเรื่อง ซึ่งแสดงไวตามเอกสารหนาที่ 8-12, 22-30, 34-35, 37-38, 43-45, 

54-69, 72-142

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอบริษัทและผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียตางๆ  โดยไดทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการ คือ

 5.1 บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย และคูมือการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ และลงนามรับรอง

เอกสารดังกลาว มีการสื่อความใหผูเกี่ยวของในกลุมขององคกรลงนามรับทราบ และปฏิบัติตอไป

 5.2 เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ กลุมของบริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตทิศทางเดียวกัน  การปฏิบัติตอผูมีสวนได

เสียทุกฝาย ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบกันเปนอยางดี และถือเปน

หลกัปฏบิตัใินการดาํเนนิงานมาโดยตลอด นโยบายจรยิธรรมนีต้ดิประกาศไวในทีเ่ปดเผย เห็นไดชดัเจน มกีารถายทอดสูการปฏบิตัอิยาง

เปนรปูธรรมถงึพนกังานทกุระดบั ทัง้นี ้บรษิทัฯมกีารตดิตามการปฏบิตังิานและเรือ่งทีเ่กีย่วของใหเปนไปตามนโยบายจรรยาบรรณขาง

ตนอยางสม่ําเสมอ

 5.3 เรื่องภาวะผูนําและวิสัยทัศนของคณะกรรมการ

 • คณะกรรมการของบรษิทัฯ เปนผูกาํหนดวตัถปุระสงค กาํหนดวสิยัทศัน พนัธกจิ กลยทุธเปาหมาย และนโยบายการดาํเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม เพื่อใหทุกฝาย ทั้งผูบริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค และเดินไปในทิศทางเดียวกัน

 • ทีผ่านมา ทัง้คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมกีารกาํกับดูแลบรษิทั ใหปฏิบตัถิกูตองตามกฎระเบยีบตางๆ ไมมกีาร 

กระทําใดๆ ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ดวยทักษะ เยี่ยงวิญูชน  

พึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับ บทบาท หนาที่ และทักษะการเปนกรรมการจาก IOD ทุกคน
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 5.4 เรื่องการประชุมของคณะกรรมการ

 • ในปที่ผานมา มีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการแตละราย ปรากฏตามขอมูลการ

ประชุมกรรมการในหมวดโครงสรางการจัดการ ปกติคณะกรรมการทุกรายจะประชุมอยางสม่ําเสมอ  ยกเวนผูที่ติดภารกิจตองเดินทาง

ตางประเทศ ถงึกระนัน้กรรมการทีป่ฏบิตัภิารกจิในตางประเทศบางแหงทีม่รีะบบ  Video Conference จะเขารวมประชมุผานทาง Video 

Conference เพื่อใหมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการ

 • ปกติ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เชน กรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระดวย มีโอกาสประชุมระหวางกันเอง โดย

ไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย เพื่อประเมินเรื่องตางๆ ที่อยูในความสนใจหรือประชุมรวมกับผูสอบบัญชีดวย

 • บริษัทฯ มีการแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ และฝายจัดการไวอยางชัดเจน เรื่องใดที่

ฝายจัดการเห็นวาควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามขอบเขตอํานาจหนาที่แลว จะมีการดําเนินการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ

 • คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจําปของตนเองปละครั้งอยางสม่ําเสมอ และมีการรวบรวมผลการประเมินโดย

เลขานุการบริษัท โดยมีการรายงานผลใหคณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ และพิจารณาปรับปรุงตอไป

 5.5  ในสวนของการประเมนิผลงานของกรรมการผูอาํนวยการ จะมกีารพจิารณาเพือ่กาํหนดผลตอบแทน โดยคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน

 5.6 ตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องการพนักงาน ตลอดจนผูบริหาร บริษัทฯ มีแผนสืบทอด

ตําแหนงผูบริหารสูงสุดขององคกร และผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ มีแผนพัฒนาอบรมและวางตัวบุคคลไว เพื่อใหงานตอเนื่องและบรรลุ

วัตถุประสงค

 5.7 บริษัทฯ มีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามขอกําหนดซึ่งระบุไวใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา89/16,มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 

สําหรับเลขานุการของบริษัท มีความสามารถใหคําแนะนําดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ นอกจากนี้

ยังดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวบรวมผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และสรุปผลใหคณะกรรมการทราบเพื่อปรับปรุง

ตอไป พรอมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจนเสร็จการ

 5.8 การรวมหรือแยกตําแหนง

 ประธานกรรมการของบริษัท ไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูอํานวยการ และไมมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้มีการแบง

แยกหนาที่กันอยางชัดเจนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละคนซึ่งแตกตางกัน ซึ่งมีระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละคนในคูมือ

นโยบายการบริหาร นอกจากนี้ ประธานกรรมการมีความเปนอิสระในการเสนอความคิดเห็น ไมถูกครอบงําโดยฝายบริหาร และไมได

เปนผูบริหารประจําของบริษัทฯ

 5.9 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2542 ทั้งนี้ถูกตองตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ป 2552 

ดวยเชนกนั  โดยมวีาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 ป  ซึง่เปนกรรมการอสิระทัง้หมดและเปนกรรมการทีไ่มไดเปนผูบรหิาร ในป 2553 

กรรมการตรวจสอบประกอบดวย
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 รายชื่อ                   ตําแหนง   จํานวนครั้งที่เขาประชุม  
         คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสมภพ  อมาตยกุล         ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   9/9
2. นางอารยา  อรุณานนทชัย    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   7/9
3. นางสาวภคินี พฤฒิธํารง      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   9/9

 กรรมการทั้ง 3 คน ไดปฏิบัติหนาที่ที่มีความเปนอิสระอยางตอเนื่องมาตลอด โดยในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน  9 ครั้ง และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการกําหนดกฎบัตร (CHARTER) เปนลายลักษณอักษร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ  
โดยมีขอบเขต  หนาที่ และความรับผิดชอบอยางชัดเจน คือ

 1. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 2. มีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือก  ทบทวน  และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก รวมกับผูบริหารประสานงานกับ

ผูสอบบัญชีภายนอก เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ และสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทใหถูกตองครบถวน และเชื่อ

ถือได

 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวของ และดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผล

ประโยชน

 4. จดัทําสรปุรายงานการกาํกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่รายงานดงักลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท เพื่อสงใหผูเกี่ยวของ

 5. ใหฝายจัดการมีการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ ตลอดจนเรงรัดใหแกไข ขอบกพรอง

 6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาสําคัญ

 7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในสวนของประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดแสดงไวตามเอกสารในหนา 8-10  

 ทัง้นี ้ การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํป 2553 นัน้ บรษิทัฯ ไดแนบรายงานการกาํกับดูแลกจิการของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หนา 70

 5.10 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได

กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหมีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแตไมซ้ําซอน มีการกําหนดอํานาจการดําเนินงานของแตละ

ระดับตั้งแตผูบริหารจนถึงฝายปฏิบัติงาน การแบงแยกหนาที่ระหวางผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อ

ใหเกิดการถวงดุลและสามารถตรวจสอบระหวางกันไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร เพ่ือ

ติดตามประสิทธิผลของการดําเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพยสินเพื่อผลประโยชนของบริษัท รายละเอียดของความเห็นของคณะ

กรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในไดเปดเผยไวแลว ตามเอกสารในหนา 52-53
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 บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบงาน และการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของ

บริษัทวาไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหนวยงานนี้ไดรับมอบหมายหนาที่โดยตรงจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยมีแผนงานตรวจสอบประจําป และงานเฉพาะกิจตามความจําเปน โดยรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจ

สอบ นอกจากนี้ถาเปนกรณีเรงดวนมีการรายงานตรงตอผูบริหารดวย เพื่อใหสามารถพิจารณาปรับปรุงแกไขเหตุการณไดทันเวลา ใน

การนี้หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเปนอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย

 5.11 เรื่องการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีนายฐิติวัฒน สืบแสง เปนประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง คณะ

ผูบริหารระดับสูงมีการประชุมกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทําระบบ 

ขัน้ตอนการจดัการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพครอบคลมุท่ัวท้ังองคกร พรอมทัง้ระบบการตดิตามเพือ่นาํไปปฏบิตังิานตามความ

เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียดของเรื่องนี้กลาวไวภายใตเรื่องปจจัยความเสี่ยง และเรื่อง

การบริหารความเสี่ยง ภายใตหัวขอการควบคุมภายใน

 5.12 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนกรรมการชุดเดียวกัน  

ทัง้นีค้ณะกรรมการดงักลาวประกอบดวย กรรมการอสิระเปนสวนใหญ หรอืรอยละ 66%  ซึง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวยกรรมการที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้

  รายชื่อ      ตําแหนง

1.  นายสมภพ  อมาตยกุล   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/อิสระ

2.  นายดําหริ  ดารกานนท   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

3.  นางอารยา  อรุณานนทชัย  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/อิสระ

 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

 1.  กําหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท

 2.  มีหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม

 3.  พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ

 4.  กําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 ในรอบป 2553  คณะกรรมการดงักลาว มกีารประชมุ 2 ครัง้ เพ่ือคดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรบัการเสนอรายชือ่เปนกรรมการ

ใหม ตลอดจนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 5.13 กรรมการอิสระ

 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน จากจํานวนกรรมการของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2553    มีจํานวน  15 คน ทั้งนี้คุณสมบัติ

ของกรรมการอสิระเปนไปตามขอกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และมคีวามรูในเรือ่งธรุกจิของ บรษิทัฯ 

ดวย
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 ในระหวางป 2553 มีการประชุมสรรหากรรมการใหม พิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของแลวเลือกกรรมการใหมที่จะดํารงตําแหนง

กรรมการตั้งแต มกราคม 2554 แทนกรรมการเดิมที่ลาออก ซึ่งไดเปดเผยขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแลว  

 5.14 รายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ ปรากฎรายละเอียดขอมูลในหนา 71

 5.15 บริษัทฯ ไมมีโครงการใหสิทธิแกผูบริหารในการซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ

 5.16 ในปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตาม กํากับ ดูแล ผลการดําเนนิงานในกิจกรรมตางๆ  ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและตรงกับนโยบาย ซึ่งกําหนดใหมีความถูกตอง โปรงใส สอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ จึงไมมีการกระทําที่เปนความ

ผิด หรือขัดตอกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

 บรษิทัมนีโยบายมาโดยตลอดในเรือ่งจรยิธรรมทีผู่บรหิารและเจาหนาทีข่องบรษิทัจะตองพงึปฏบิตั ิ โดยยดึหลักคานยิม หรอื
จริยธรรมทางธุรกิจประจําบริษัท คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน  นอกจากนี้มีระเบียบบริษัทที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้คือ

 • หามใชอํานาจหนาที่ของตน หรืออาศัยอํานาจหนาที่ของผูอื่นเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นในทางมิชอบ

 • ตองอุทิศเวลาและใหความเอาใจใสแกงานและประโยชนของบริษัท

 • ปฏิบัติหนาที่โดยเต็มความรู ความสามารถ

 • ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต

 ในสวนของมาตรการการลงโทษทางวินัย  ในกรณีที่ปรากฎวามีการกระทําผิดระเบียบวินัยขางตนที่กลาวมาแลวนั้น บริษัทฯ 
มีกําหนดโทษไวเปนลําดับขั้นตอนตามระเบียบภายในของบริษัทแลว 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ปองกันไมใหนําขอมูลภายในของบรษิัทฯ ไปใชในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อไมเปนการเกิด
ความไดเปรยีบหรอืเสยีเปรยีบตอบคุคลภายนอก คณะกรรมการบรษิัทฯ มีมตใินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ กําหนดใหผูบรหิาร 
และคณะกรรมการบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน กอนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงินประจําปหรือไตรมาสตางๆ และ 24 ชั่วโมงภายหลังจากการเปดเผยขอมูลดังกลาวแลว  โดยเลขานุการบริษัทเปนผูแจง
ตารางเวลาละเวนการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหกรรมการทุกคนทราบ
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บุคลากร
 จํานวนพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 120 คน แบงเปน 2 เขต คือ เขตศรีราชา 43 คน เขตพระโขนง  
77 คน จํานวนพนักงานบริษัทในกลุมทั้งหมดในประเทศมี 11,198 คน ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา โดย
ตัง้แตป 2550 บรษิทัฯ มกีารปรบัเปล่ียนโครงสรางการบรหิาร โดยมนีโยบายใหบรษิทัยอยหรอืบรษิทัรวมขายสนิคาหรอืบรกิารทีต่นเปน
ผูผลิตใหลูกคาโดยตรง จึงมีการโอนพนักงานที่ทําหนาท่ีเดิมไปสังกัดบริษัทใหมในกลุมเพ่ือบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นจํานวน
พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากในอดีต

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษทัฯ ในป 2553 เปนผลตอบแทนประเภทเงินเดือนโบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองลี้ยงชีพ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมเปนจํานวนเงิน 67.4 ลานบาท

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความประสงคใหพนักงานสามารถประเมินตนเอง เพื่อมี
ความคิดริเริ่ม และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน โดยตองมีความรู ความสามารถ และทักษะ ใหตรงตามลักษณะงานที่ทํา ตลอด
จนสามารถพฒันาไปในระดบัทีส่งูกวาได  ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมกีารใหความรูกบัพนกังานในเรือ่งทีเ่ก่ียวของ โดยแบงเปนฝกอบรมภายใน 
และสงฝกอบรมสมัมนาภายนอกแลวแตโอกาสทีเ่หมาะสมเปนระยะๆ ดงันัน้ทีผ่านมา บรษิทัฯ มกีารจดัอบรมใหกบัผูบรหิารระดบักลาง 
ตามแผนสบืทอดงานในโครงการพฒันาความรูสาํหรบัผูบรหิาร ซึง่จดัโดยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และอบรมเตรยีมการเพือ่ปฏบิตังิาน
ดานบัญชี ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล ซึ่งจะเริ่มบังคับใชในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
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 บรษิทัฯ ไดเนนระบบการควบคมุภายในเปนหวัใจสาํคญัของระบบการปฏบิตังิาน ระบบการเสนอรายงานทางการเงนิ ระบบ
การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎระเบียบของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคใหผูบริหาร พนักงานขององคกร ปฏิบัติงาน
ดวยความถูกตอง โปรงใส เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอองคกร  ทั้งนี้ใหองคกรสามารถ
ดําเนินธุรกิจภายใตสภาวะการณที่เปล่ียนแปลงไดในระยะยาว ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แลว มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

  1. องคกรและสภาพแวดลอม 

 ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม และแผนการลงทุนที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน  สวนเปาหมายการ
ปฏบิตังิานไดกาํหนดโดยประเมนิจากการคาดการณทีเ่หน็วาเปนไปไดและมกีารพจิารณาอยางรอบคอบ คอืเปาหมายทีก่าํหนดไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการ  ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแกพนักงานแลววาเปนไปอยางสมเหตุ
สมผล โดยไมสูงหรือต่ําเกินไป  มีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมี
การจัดทําแนวทางและแตงตั้งกรรมการจากบริษัทฯ เขาไปดูแลบริษัทยอยมีการมอบอํานาจใหผูบริหารและแสดงโครงสรางองคกร ซึ่ง
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหผูบริหารสามารถสื่อสารประสานงาน และกํากับการปฏิบัติงานขององคกรใหเปน
ไปตามเปาหมาย และติดตามการดําเนินงานของบริษัทที่ลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยแยกอยางชัดเจนตามประเภทสาย
ธุรกิจ  ตามภูมิศาสตร  มีการกําหนดเปาหมายแตละปลวงหนา รวมถึงทําการวัดผลทุกเดือนโดยมีกรรมการตรวจสอบเขาประชุมอยาง
สม่ําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในสวนการทํางานของพนักงาน นอกจากการวัดผลตามแผนแลว ยัง
มีการกําหนดระยะเวลาของงานที่ตองแลวเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมี
การฝาฝน ซึ่งเปนขอกาํหนดในคูมือฝายบรหิารและระเบยีบพนกังานในหมวดวินยัและการลงโทษทางวนิยั  ระเบยีบเกีย่วกบัการรกัษา
ความลับ  และมีคานิยมสําหรับการดําเนินงานภายใตหลักจริยธรรมทางธุรกิจคือ คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน ตอผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ ในเรื่องธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป  บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายเปนแนวทางการบริหารที่ยึด
หยุนได แตเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติงานมีขอกําหนดขั้นตอนเปนลายลักษณอักษรที่รัดกุม และเพื่อปองกันการทุจริต ภายใตการกําหนด
นโยบายและแผนการปฏบิตังิาน  บรษิทัฯ ไดคาํนงึถงึความเปนธรรมตอคูคา ลกูคา และผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย เพือ่ประโยชนของบรษิทั
และผูลงทุนในระยะยาวเชนกัน

 2.   การบริหารความเสี่ยง
    บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ประเมินเหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง ซึ่งอาจมาจากปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก โดยประเมินจากสภาวะการตลาด เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป รวมท้ัง การเมืองและผลกระทบ 
จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแบงประเภทความเสี่ยงตามดานตางๆ  คือ ดานธุรกิจ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และ
ปจจัยที่มาจากเหตุการณภายนอก โดยในแตละดานพิจารณาลักษณะความเสี่ยงเรื่องตางๆ  วิเคราะหโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับบริษัท การจัดลําดับความสําคัญที่มีนัยสําคัญตอบริษัท และกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะ
สม ซึ่งเมื่อเวลาผานไป มีการติดตามทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงขอมูลใหทันสถานการณเปนระยะๆ  เพ่ือกําหนดนโยบาย 
และติดตามดูแลเรื่องนี้ใหครอบคลุมทั้งองคกร และกําหนดใหคณะทํางานที่เกี่ยวของดําเนินงานตางๆในขั้นตอนตอไป ตัวอยางเชน
การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัผลตอบแทนในอนาคตทีอ่าจไมบรรลจุดุประสงคและหามาตรการแกไขเปนตน ทัง้นี ้มรีะบบการสือ่สาร
ใหพนกังานทีเ่ก่ียวของรบัทราบ และปฏบิตัติามมาตรการการบรหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่ง และใหกรรมการผูจดัการของแตละหนวย
งานรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบมากตอบริษัทฯ เปนระยะเพื่อเปนการติดตามวาแตละหนวย
งานทางธุรกิจมีการปฏิบัติตามมาตรการหรือแผนงานที่ไดกําหนดไวแลว ทั้งนี้คณะกรรมการไดกําหนดใหรองประธานติดตามประเมิน
ธุรกรรมของบริษัทในแตละดาน 

การควบคุมภายใน
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 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
 บรษิทัฯ มกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนาท่ี และอาํนาจอนมุตัวิงเงนิของฝายบรหิารในแตละระดบัไวอยางชดัเจน และเปนลาย
ลักษณอักษร  ในการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ มีการแยกงานสามดานตอไปนี้ออกจากกันไมปะปนกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนัได คอื หนาท่ีในการอนมุตั ิหนาท่ีของการบนัทกึรายการบญัชีและขอมลูสารสนเทศ และหนาท่ีในการดแูลจดัเก็บ
ทรัพยสิน สวนในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวนั้น 
จะเปนรายการระหวางกนัทีม่ปีระเภทรายการเปนไปตามธรุกจิปกตขิองบรษิทั และมเีงือ่นไขทางการคาโดยทัว่ไป ซึง่ถอืปฏบิตัเิชนเดยีว
กับบุคคลภายนอกอื่นๆ   โดยไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ และการพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมไดกระทําโดยผูที่
ไมมสีวนไดสวนเสยีในธรุกรรมนัน้ ทัง้นี ้บรษิทัฯไดปฏิบตัติามหลกัเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และ ก.ล.ต. เรือ่งรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และมีการเปดเผยขอมูลทั้งผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย ในกรณีที่
มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เชนผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารฯ นั้น มาตรการของบริษัทฯ ไดครอบคลุมถึงกรณีที่ผูเกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาส หรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ซึ่งกําหนดในคูมือฝายบริหาร ในกรณีที่บริษัทมีการอนุมัติ 
ธรุกรรมกบัผูทีเ่กีย่วของในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทัในระยะยาว เชน การซือ้ขายสนิคา  การค้าํประกนั  บรษิทัมกีารตดิตามใหปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัท  ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม  บริษัทมีการ
ติดตามดูแลผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งให
เปนกรรมการหรอืผูบรหิารในบรษิทัดังกลาวถอืปฏบิตัดิวย นอกจากนีบ้รษิทัมีมาตรการและนโยบายทีจ่ะตดิตามใหการดาํเนนิงานของ
บรษิทัเปนไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวของทกุประการ  ทัง้นีเ้พ่ือลดความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ และใหบรษิทัมีการกาํกับดูแลกจิการทีด่ี

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลเปนอยางมาก เนื่องจากการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  อยู
บนพื้นฐานของขอมูลที่เพียงพอและถูกตอง ดังนั้น การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา จึงมีการจัดขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการบริษัทจะไดรับหนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ มีการบันทึกรายละเอียดตามควร เชน เรื่องที่เสนอ ขอซักถาม ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการ ทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย พรอมเหตุผล (ถามี) ในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  บริษัทไดจัดเก็บ
ครบถวน โดยแยกเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้  สวนในเรื่องของนโยบายบัญชี คณะ
กรรมการไดพิจารณาแลววา ฝายบริหารไดใชนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อสะทอนใหแสดงผลประกอบการที่เปนไปตามความเปนจริง มีสาระสําคัญครบถวนและถูกตอง ทั้งนี้ หลักการปฏิบัติดัง
กลาว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมท้ังเลือกใชสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีมาตรฐานเปนท่ีรับรองความนาเช่ือถือ

 5. ระบบการติดตาม
 เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ในกรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความ
แตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการแกไขจะพิจารณาเปนแตละกรณี 
ในเรื่องใดที่ไมสามารถแกไขได อันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอมหรือขอจํากัดที่ทําใหแกไขไมได คณะกรรมการก็จะรับทราบถึงการดําเนิน
การที่จะตองปรับเปลี่ยน นอกจากนี้  บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ  
โดยการรายงานผลการตรวจสอบใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีเ้พือ่ใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดอยาง
อิสระ และเสนอรายงานไดอยางตรงไปตรงมา ถามีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดกําหนดใหรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยพลัน  เพื่อจะไดพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ถามีกรณีการเกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามี
เหตุการณทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอชื่อเสียง และฐานะการเงิน
ของบรษิทัอยางมนียัสาํคญั  ฝายจดัการตองรายงานความคบืหนาในการปรบัปรงุขอบกพรองหรอืเหตกุารณดงักลาว ตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั บรษิัทฯ กําหนดไววา ในกรณทีี่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็แตกตางไปจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะมีบันทึกเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุมไวดวย แตทั้งนี้ยังไมมีเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนเชนนั้น 
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบไวแลวตามเอกสารในหนา 70
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        คณะกรรมการและคณะผูบริหาร ไดพิจารณาถึงสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได
กาํหนดกลยทุธ และแผนปฏบิตัิการเพือ่ใหองคกรบรรลวุตัถปุระสงค ใหไดผลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราทีเ่หมาะสม และสามารถ
จายเงินปนผล หรือสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนไดนั้น ภายใตกระบวนการดังกลาว มีปจจัยความเสี่ยงหลายดาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได
มีคณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยงพรอมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ซึ่ง
ลักษณะความเสี่ยงมองในเชิงของดานธุรกิจ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และสิ่งที่เกิดจากเหตุการณภายนอก ที่อาจมีผลกระทบ
ตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ การประเมินความเสี่ยงแตละประเภทพิจารณาจากความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห
ผลกระทบตอบริษัทฯ เพื่อกําหนดมาตรการการจัดการ  เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได หรือขจัดความเสี่ยงออก
ไป ทั้งนี้มาตรการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงไดถูกถายทอดสูผูบริหาร และระดับปฏิบัติงานของทั้งบริษัทฯ และบริษัทในกลุม
ที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อใหทราบวัตถุประสงคที่ชัดเจน และดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย

            เหตุการณที่เปนสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ เรื่องหลักๆ  ประกอบดวย

 1. ความเสี่ยงดานธุรกิจ  คือ ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามเปาหมาย

 ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุน ซึ่งมีทั้งการลงทุนภายในประเทศ และการลงทุนในตางประเทศ 
จงึอาจเกดิความเสีย่งดานผลตอบแทนจากการลงทนุหรอือาจไดรบัเงนิปนผลไมเปนไปตามเปาหมาย ซึง่จะมผีลกระทบทาํใหกาํไรอาจ
ลดลง บริษัทฯ ประเมินวาโอกาสเกิดและผลกระทบกรณีนี้ มีระดับปานกลาง ทั้งนี้บริษัทฯ มีมาตรการการจัดการโดยตดิตามตัวเลข
ผลการดาํเนนิงาน และผลตอบแทนการลงทนุอยางใกลชดิ เหตกุารณทีเ่กดิขึน้ในป 2553 บรษิทัฯ ไดพจิารณาถงึการดาํเนนิธรุกจิรบัจาง
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีสัญญาเหลืออีก 1 ป ประกอบกับบริษัทผูวาจางผลิตฯ ชื่อ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี่ 
(ประเทศไทย) จํากัด (HGSTT)  ตองการขอเชาท่ีดิน อาคาร-โรงงาน และอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตจากบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการ
ผลติเอง โดยมรีะยะเวลาเชา 3 ป  บรษิทัฯ ไดพจิารณาถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึนทางธรุกจิแลว คณะกรรมการจงึมมีติใหเปล่ียนประเภท
ธุรกิจจากการรับจางผลิตเปนใหเชาทรัพยสินแทน

 นอกจากนี้ อาจมีความเสี่ยงทางธุรกิจ เรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามเปาหมายในอนาคตเกิดขึ้นได อันมี
สาเหตุจากการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีไทยเปนใชมาตรฐานบัญชีสากล ซึ่งถาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
12 (IFRIC 12) บังคับใช (เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการ) แลว อาจมีผลใหธุรกิจพลังงานตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึก
บัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา อาจเขาขายอยูภายใตขอบเขตของ 
IFRIC 12 และอาจมีผลกระทบตอตัวเลขกําไรสุทธิในปตนๆ  ลดนอยลง เปนเหตุใหบริษัทฯ อาจไดรับเงินปนผลนอยลงไปดวย

 2.  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  ที่มีนัยสําคัญ  คือ

 2.1 ความเสี่ยงดานความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธุรกิจที่ไปลงทุน
 ตามท่ีกลาวไวขางตนวา ธุรกิจหลักสวนหน่ึงคือการลงทุน ดังน้ันถาหากองคกรท่ีบริษัทฯ ไปลงทุนเกิดมีการบริหารงานผิดพลาด
ก็อาจเกิดความเสียหายตอมูลคาของกิจการได บริษัทฯ ประเมินวาโอกาสเกิดและผลกระทบอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากบริษัทฯ 
มกีารกระจายการลงทนุในหลายธรุกจิ บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยใชวธิปีองกนัความเสยีหาย โดยใหธรุกจิทีบ่รษิทัฯ ไปลงทนุมรีะบบ
ประเมินความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของตนเอง และเนนใหมีระบบ Physical check ดวย นอกจากน้ีในสวนของบริษัทฯ เอง 
จะตองมีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในของธุรกิจที่ไปลงทุนดวย

ปจจัยความเสี่ยง
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 2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคําสั่งผลิตจากลูกคารายใหญนอยราย

 ผลิตภัณฑในกลุมของบริษัทฯ มีการพึ่งพิงคําสั่งผลิตจากลูกคารายใหญเปนหลัก คือ ผลิตภัณฑชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
ไดรับคําสั่งผลิตจากบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี่ จํากัด เทานั้น จากเหตุดังกลาว ถาบริษัทฯ สูญเสียลูกคาดังกลาวจะมี
ผลกระทบมาก เหตุการณที่เกิดขึ้นในป 2553 บริษัทฯ ไดพิจารณาความเสี่ยงทางดานธุรกิจตามที่กลาวในขอ 1 หัวขอความเสี่ยงดาน
ธรุกจิ และมกีารเปลีย่นประเภทธรุกจิกบัคูคารายเดมินี ้เปนใหเชาทรพัยสนิแลว โดยมอีายสุญัญาเชาเปนระยะเวลา 3 ป  โดยเริม่ตัง้แต
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

 3. ความเสี่ยงดานการเงิน ที่มีนัยสําคัญคือ

 3.1 ความเสี่ยงเรื่องขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทในกลุม 
 บรษิทัฯ วเิคราะหโอกาสเกดิและผลกระทบอยูในระดบัสูง เนือ่งจากสภาวะการณในชวงระยะเวลารอบปทีผ่านมา อตัราแลก
เปลี่ยนและคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาแตมีความผันผวน ประกอบกับบริษัทในกลุมมีธุรกรรมการสงออกในสัดสวนมากพอสมควร 
บรษิทัฯ มมีาตรการรองรบัโดยจดัใหมผีูรบัผิดชอบเพือ่คอยตดิตามสถานการณและบรหิารจดัการเกีย่วกับอตัราแลกเปลีย่น และรายงาน
และปรกึษาหารอืกบัผูบรหิารระดบัสงู  เพือ่ตดัสนิใจใหทนัตอเหตกุารณ ซึง่โดยปกต ิบรษิทัฯ จะปองกนัความเสีย่งดานอตัราแลกเปลีย่น
โดยใชวธิี Natural Hedge และพจิารณาซือ้ หรอืทาํสัญญาปองกนัความเสีย่งกบัธนาคารเชน Forward Contract ตามแตละสถานการณ
ใหเหมาะสม  นอกจากนีม้กีารเชญิวิทยากรผูเช่ียวชาญจากสถาบนัการเงนิมาใหความรูแกผูบรหิารในกลุมท่ีเก่ียวของเปนครัง้คราว เพ่ือ
ใหตระหนักถึงความสําคัญ ใหมีความรูและขอมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการดวย

 3.2 ความเสี่ยงเรื่องการดอยคาของเงินลงทุน
 ตามที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนจํานวนมากในหลายธุรกิจ บางครั้งสภาวะการณทางเศรษฐกิจ การเมือง ราคาพลังงาน ราคา
วัตถุดิบเปล่ียนแปลงไป อาจมีผลกระทบตอปจจัยดานอุปสงค หรือตอตนทุนการผลิตของบางผลิตภัณฑ ซึ่งมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจนั้นๆ ถาหากผลกระทบทางลบเกิดกับบริษัทที่บริษัทไปลงทุนก็อาจทําใหสัดสวนมูลคาในสวนของผูถือหุนลดลง  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินวาโอกาสเกิดและผลกระทบอยูในระดับปานกลาง โดยกําหนดมาตรการจัดการใหมีระบบการประเมินธุรกิจที่ไป
ลงทุนทุกไตรมาส และรายงานตอผูบริหาร  อนึ่ง บริษัทฯ ไดประเมินเรื่องการดอยคาของเงินลงทุน และบันทึกบัญชีไวตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําป 2553 หมายเลข 11 หมายเลข 12.1 และหมายเลข 13 ไวแลว  
   
 4. ปจจัยที่มาจากเหตุการณภายนอก ซึ่งไมอยูในวิสัยที่บริษัทฯ จะควบคุมได

 ประเภทความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ มีดังนี้

 4.1 การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและพลังงานในตลาดโลก 
 กอใหเกดิความเสีย่งดานราคาวตัถดุบิทีม่รีาคาเพิม่ขึน้ ในขณะทีร่าคาขายของสนิคาในตลาดไมสามารถขึน้ราคาใหสงูขึน้ตาม
สัดสวนของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบทําใหกําไรขั้นตนลดลง บริษัทฯ วิเคราะหวามีโอกาสเกิดมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายลด
ความเสี่ยงในดานนี้ โดยกําหนดใหมีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ทําหนาท่ีดูแล ติดตาม โดยวางกลยุทธ
ดานการจัดซื้อ และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  และใหสอดคลองกับปริมาณ
และระยะเวลาที่เหมาะสม  นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานยังอาจทําใหตนทุนการบริหารของบริษัทฯ สูงขึ้น บริษัทฯ จึงหา
มาตรการการประหยัดการใชพลังงาน และหรือปรับปรุงอุปกรณที่เกี่ยวของ  เพื่อใหลดตนทุนดานพลงังานดวย
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 ที่ผานมาตั้งแตปลายป 2551 ถึงกลางป 2552 ธุรกิจพลังงานดานน้ํามันซึ่งบริษัทฯ ไปลงทุนที่ประเทศแคนาดา ไดรับผล 
กระทบจากความผนัผวนของราคาน้าํมัน ซึง่มรีาคาลดลงมากจากกอนหนานัน้ ทาํใหกระบวนการลงทนุและแผนระดมทนุในธรุกจิของ
บริษัทนั้นไมเปนไปตามแผนงาน ในปลายป 2552 ยังไมมีความแนนอนในสถานการณ  กรณีนี้ บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคา
ของเงนิลงทนุไวเตม็จาํนวนในงบการเงนิประจาํป 2552 แลว อยางไรกต็าม บรษิทัดังกลาวไดแกไขสถานการณโดยหาผูรวมทนุรายใหม 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 คณะกรรมการของบริษัทดังกลาวอนุมัติใหมีขอตกลงกับผูรวมทุนรายใหมไดแลว เงินที่ไดจากผูรวม
ทุนรายใหมนี้ ไดชําระหนี้ใหเจาหนี้แลว ถึงกระนั้นบริษัทดังกลาวตองหาผูรวมทุนรายใหมเพิ่มเพื่อเปนแหลงเงินทุนในการดําเนินงาน
ตามปกต ิ ดงันัน้โอกาสความเปนไปไดในการดาํเนนิธรุกจิตอไป จงึขึน้อยูกบัความสามารถในการหาแหลงเงนิทนุเพิม่จากผูรวมทุนราย
ใหมตอไป  ฉะนัน้ บรษิทัฯ จะประเมนิความเปนไปไดของโครงการทีจ่ะดาํเนนิธรุกจิตอไปไดหรอืไม เพือ่นาํมาพิจารณาปรบัปรงุคาเผือ่
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตอไป
 

 4.2 ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
 ตามทีก่ลุมของบรษิทั มแีหลงทีม่าของเงนิทนุบางสวนเปนเงนิกู จงึมภีาระตนทนุทางการเงนิขึน้กบัอตัราดอกเบีย้เงนิกู ซึง่เปน
ปจจยัทีน่อกเหนอืจากการควบคมุของบรษิทัฯ ถาหากอตัราดอกเบีย้สงูขึน้กจ็ะมผีลกระทบทาํใหตนทนุทางการเงนิสงูขึน้ในรอบป 2553 
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเล็กนอย ดังนั้นโอกาสเกิดของความเสี่ยงดานนี้ จึงมีปานกลาง และมีผลกระทบตอบริษัทฯ นอยในสถานการณ
ปจจุบัน  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดูแลในการปองกันความเสี่ยงดานนี้ โดยรักษาสัดสวนของโครงสรางระหวางหนี้เงินกูและ
เงินกองทุนใหเหมาะสม เพื่อใหระดับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ

 4.3 ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
 ในป 2553 เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทําใหปริมาณการขายของบริษัทดีขึ้น แตดานระดับราคามีการ
แขงขันสูงขึ้นมาก คูคาสวนใหญเปลี่ยนทิศทางไปติดตอกับประเทศคูแขงของไทยมากขึ้น ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทที่บริษัท
ไปลงทุนในภาคธุรกิจ (Real Sector) หรือตอราคาของเงินลงทุนในตลาดรอง ซึ่งบริษัทฯ ประเมินโอกาสเกิดมีระดับสูง แตมีผลกระทบ
ปานกลาง โดยมีมาตรการการจัดการใหระมัดระวังเรื่องการลงทุน ตลอดจนติดตามเศรษฐกิจของประเทศที่ไปลงทุน และมีการศึกษา
ปจจัยพื้นฐานของบริษัทที่จะลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนของบริษัทฯ เปนแบบหวังผลในระยะยาว

 ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงตางๆ  จะมีการพิจารณาทบทวน และคํานึงถึงผลกระทบแนวโนมโอกาสเกิด และหามาตรการการ
ปรับปรุงดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา  เพ่ือใหธุรกิจโดยรวมสามารถแขงขันไดในระยะยาว   
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คําอธบายและการวเคราะห
ของฝายจัดการ

1. ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ
 แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีบริษัทฯ ไปลงทุนตามท่ีไดเปดเผยอยางตอเน่ืองน้ัน ในสวนของธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกับ
พลังงาน ซ่ึงบริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด จํานวน 732.5 ลานบาท หรือสัดสวนการลงทุนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
โดยมีกําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต ซ่ึงเปนไปตามแผนงาน ท้ังน้ีไดดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชยเต็มป 2552 แลว และสามารถจายเงินปนผล
ใหกับบริษัทฯ ในป 2553 แลวเปนปแรก ซ่ึงจะกลาวรายละเอียดในสวนของรายไดอ่ืน หัวขอเงินปนผลรับ ท้ังน้ีทางดานการดําเนินธุรกิจ
เปนไปตามแผนงาน แตถาหากตอไปในอนาคต มาตรฐานการบัญชี หัวขอการตีความของธุรกิจสัมปทานหรือบริการ มีผลบังคับใชอาจมี
ผลกระทบตอตัวเลขกําไรทางบัญชีในปแรกๆ อาจลดลง ซ่ึงจะสงผลใหเงินปนผลท่ีบริษัทฯ จะไดรับอาจลดลงตามไปดวย  

 ในสวนของธุรกิจตางประเทศ ที่บริษัทฯ ไดลงทุนนั้น โครงการในประเทศเวียตนาม คือ กองทุนรวมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ช่ือ Ban Yan Tree Indochina Hospitality Fund L.P. น้ัน บริษัทฯ ยังชําระเงินลงทุนไมครบ ณ ส้ินป 2553 เงินทุนท่ีไดชําระ
แลวเทียบเปนสกุลบาท คือ 65.055 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จะชําระตามงวดท่ีผูบริหารโครงการแจงเรียกชําระ และขณะน้ียังอยูในระหวาง
การกอสรางธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซ่ึงคาดวาจะเปนไปตามแผนงาน  โดยโครงการแรกกําหนดจะสรางเสร็จ ประมาณป 2555 นอกจากน้ี  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ท่ีบริษัทฯ ลงทุนในประเทศจีน ท่ีเมือง Jiashan ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอยไดลงทุนเทียบเปนสกุลบาทเทากับ 677 
ลานบาท หรือสัดสวนการลงทุนรอยละ 49 น้ัน ขณะน้ีโครงการระยะท่ี 1 กอสรางเสร็จแลว คาดวาจะขายไดหมดภายในป 2554 น้ี

2. ผลการดําเนินงาน
 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

 ในรอบป 2553 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงคํานวณตามวิธีราคาทุน  มีกําไรสุทธิ 1,312.58 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 537.91 ลานบาท หรือรอยละ 69.44 เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 774.67 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ ไดรับ
เงนิปนผลเพิม่ขึน้ 121 ลานบาท และจากการบนัทกึบญัชีโอนกลบัรายการขาดทนุจากการดอยคาของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ และโอน
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน รวม 258 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของเขตศรีราชา 
ขอบงชี้การดอยคาทางบัญชีในอดีตจึงหมดไป นอกจากนี้ ดอกเบี้ยจายนอยลงประมาณ 28 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลอง
สวนเกินจึงชําระหนี้ระยะยาวกอนครบกําหนด ทั้งนี้ กําไรสุทธิในสวนของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จะไมเทากับกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงใหงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงวิธีราคาทุน แตงบการเงินรวมให
คํานวณกําไรสุทธิตามวิธีสวนไดเสีย โดยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมในป 2553 มีกําไรสุทธิสวน
ที่เปนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 1,823.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 841.57 ลานบาท หรือรอยละ 85.68 เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 

982.26 ลานบาท สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมไดรับผลกระทบอันเกิดจากปจจัยสําคัญดังนี ้

 2.1  เปาหมายของหนวยงานภาครัฐของตางประเทศ
 ตามที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศจีน ซึ่งเปนประเภทผลิตและขายกระแสไฟฟาและไอน้ํา เนื่องดวยเปน
ธรุกจิประเภทสาธารณปูโภค แมวาในระยะหลงัทางการมสีตูรใหคาํนวณราคาขายไฟฟาองิสดัสวนกบัตนทนุราคาถานหนิซึง่เปนวตัถดุบิ
หลักแลวก็ตาม ป 2553 การปรับราคาขายไฟฟาตองไดรับการอนุมัติจากทางการ แตในป 2553 ถานหินขึ้นราคาเมื่อเทียบกับป 2552 
ทางการยังไมอนุมัติใหขึ้นราคาขายไฟฟา ทําใหกําไรในชวงดังกลาวลดนอยลง จึงสงผลกระทบใหการรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินของธุรกิจสวนนี้ลดนอยตามลงไปดวย แตในสวนของราคาขายไอน้ํา บริษัทฯ สามารถ
คํานวณปรับราคากับลูกคาโดยตรงได  
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 2.2  ความผันผวนจากราคาหลักทรัพยในตลาดรองของตางประเทศ     
 จากการทีบ่รษิทัฯ มธีรุกจิลงทนุในหลกัทรพัยในความตองการของตลาดในตางประเทศ ตามมาตรฐานการบญัชีจะตองตรีาคา
ตลาดของหลกัทรพัยคงเหลอือยู ณ วนัสิน้งวดบญัชี ใหเทากับราคาตลาดของหลกัทรพัยวนันัน้ๆ และจะตองรบัรูกาํไรหรอืขาดทนุทีย่งั
ไมเกิดข้ึนจริงจากการตีราคาตลาดดังกลาวในงบกําไรขาดทุน ดังนั้นแมวาบริษัทฯ มีหลักทรัพยที่ยังไมไดขาย และยังไมเกิดกําไรหรือ
ขาดทุนจริง บริษัทฯ ก็ตองรับรูสวนตางระหวางราคาทุน และราคาตลาดของหลักทรัพย ณ ทุกวันสิ้นงวดบัญชี เห็นไดวาถาหากราคา
หลักทรัพยในตลาดรองในตางประเทศมีความผันผวนมากเทาใด การรับรูสวนตางดังกลาวก็มีมากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี 
นโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีปจจัยพื้นฐานดี และคาดวาจะไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 2.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
 ตามที่บริษัทฯ มีธุรกิจสงออกสินคาไปขายยังตางประเทศ ถาอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบสกุลเงิน
ตราตางประเทศ จํานวนเงินบาทที่จะไดรับจากการรับชําระคาสินคาหรือบริการยอมลดนอยลง ในป 2553 อัตราแลกเปลี่ยนระหวาง
สกุลเงินบาทแข็งคาขึ้นมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและ เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552 ทําใหจํานวนบาทที่ไดรับจากการ
ขายสินคาสงออกไดในจํานวนลดนอยลงแมวาจะขายในราคาเดียวกันในสกุลดอลลารสหรัฐฯ ถึงแมวาปริมาณการขายของป 2553 
มากกวาสิ้นป 2552 แตจํานวนเงินคาขายเพิ่มขึ้นไมมากนัก

 2.4  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในธรุกจิยางยดื ยางทอ ยางถกั ในบรษิทัยอย ทีเ่ปนผลติภณัฑทีผ่ลติจากยางธรรมชาต ิซึง่มคีวามผนัผวน
ดานราคา ในป 2553 ราคายางพารามีราคาสูงขึ้นตอเนื่องตลอดอยางมาก เม่ือเทียบกับป 2552 แตราคาขายมีการเจรจาลวงหนาตาม
สภาวะการณในแตละขณะ เมือ่ราคายางสงูขึน้ตอเนือ่งทาํใหตนทนุสงูตามไปดวย กาํไรจงึลดลงตามดวยอยางมาก ฉะนัน้ ความผนัผวน
ของราคายางพารา มีผลทําใหเพิ่มหรือลดกําไรในบริษัทยอย อันมีผลตอเงินปนผลรับที่บริษัทฯ จะไดรับดวย

 2.5  การตลาดและการแขงขัน
 ตามที่ทราบกันดีวา ภายใตสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน มีการเปลี่ยนรูปแบบการตลาด และการแขงขันทวีความรุนแรงขึ้น
ตลอด เม่ือสนิคาใดอปุทานมมีากกวาอปุสงค จะไมสามารถขึน้ราคาขายได แมวาตนทนุขายจะเพิม่ข้ึนตลอด ดังนัน้ บรษิัทฯ จึงจาํเปน
ตองปรบักลยทุธเพ่ือใหธรุกจิอยูรอดไดดวยการมุงสูสนิคาเฉพาะเจาะจง และมกีาํไรในบางประเภทธรุกจิ เชนธรุกจิสิง่ทอ เปนตน ทาํให
ผลการดําเนินงานสวนหนึ่งของธุรกิจสิ่งทอมีกําไรเพิ่มขึ้น

 ในสวนของปจจัยอื่นที่ทําใหกําไรเพิ่มไมไชเปนผลกระทบจากเหตุการณภายนอก                        
          
3. ผลการดําเนินงานที่ผานมาของกลุมธุรกิจ

 3.1  รายไดจากการขายหรือบริการ  
           บริษัทฯ มีรายไดจากการขายหรือบริการในป 2553 เทากับ 10,141.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,523.53 ลานบาท  เมื่อเทียบกับ
ป 2552 ซึ่งมีจํานวน 8,617.56  ลานบาท  เนื่องจาก ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจหลักในธุรกิจสิ่งทอ พลาสติก ยาง และโลหะ 
ธุรกิจคอมพิวเตอร และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นจึงไดรับคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
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  3.2  รายไดอื่น   
 นอกจากรายไดจากการขายหรอืบรกิารของบรษิัทฯ ขางตน ยงัมรีายไดอื่นซึง่บางสวนมาจากธรุกจิลงทนุ ในป 2553 บรษิัทฯ  
มีรายไดอื่นรวม 1,428.75 ลานบาท เพิ่มขึ้น 711.18 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งมีรายไดอื่นรวม 717.57 ลานบาท สัดสวนที่
เพิ่มขึ้นคิดเปน 4.66% ของสัดสวนรายไดรวม ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก 

 3.2.1 มกีาํไรจากการจาํหนายท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ เพ่ิมข้ึน 535.03 ลานบาท เกือบทัง้หมดเปนกาํไรจากการจําหนาย
ท่ีดินบางสวนของบริษัทยอย ช่ือ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน) (UT) ซ่ึงเปนรายไดอ่ืนๆ  ท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว 

 3.2.2 เงนิปนผลรบัเพ่ิมขึน้ 238.75 ลานบาท สาเหตหุลกัเนือ่งจากบรษิทัฯ ไดรบัเงนิปนผลจากเงนิลงทนุในบรษิทั ราชบรุี
เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจพลังงานในประเทศไทยเปนปแรก แบงเปนเงินปนผลประจําป 180 ลานบาท และเงินปนผลระหวางกาล
ป 2553 จํานวน 110 ลานบาท

 3.2.3 มรีายการกาํไรจากการจาํหนายเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสีย ในป 2553 จาํนวน 91.75 ลานบาท เนือ่งจากการขาย
เงินลงทุนใน Jiyang–Union Cogeneration Co.,Ltd. ในประเทศจีน และมีการรับรูกําไรตามวิธีสวนไดเสีย 

 3.2.4 รายการรายไดคาเชารบัเพิม่ข้ึน 13.4 ลานบาท สวนใหญเปนคาเชารบัท่ีบรษิัทยอยในประเทศจนีและฮองกงไดรบั
ในป 2553 เปนปแรก

 3.2.5 รายไดอ่ืนๆ  ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 82.94 ลานบาท จากปท่ีผานมา เปนรายการกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 75.63 ลานบาท 
ซึ่งมาจากธุรกิจสิ่งทอ และธุรกิจยางและโลหะ ที่ธุรกรรมการขายสวนหนึ่งมีการขายสงออกไปตางประเทศ และมีการทําสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงไว จงึมีผลตางกําไรสวนนี้เพิ่มขึ้น

 3.2.6 ในปนี้ไมมีรายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาด ณ สิ้นป 2553 หากแต
เปนตัวเลขขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของการปรับมูลคาเงินลงทุนเพื่อคาของหลักทรัพยตางประเทศ จํานวน 3.12 ลานบาท ในขณะ
ที่ปที่ผานมามีการบันทึกกําไรจากการนี้ 250.18 ลานบาท จึงเกิดผลตางจํานวนดังกลาว
  
 3.3  ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
 ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีตนทุนขายและบริการจํานวน 8,647.08 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,511.39 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2552 ซึ่งมีตนทุนขายและบริการจํานวน  7,135.69 ลานบาท สาเหตุที่ตนทุนเพิ่มเนื่องจากยอดขายและบริการเพิ่มขึ้น แต
สัดสวนของตนทุนขายเพิ่มมากกวาเปนเพราะป 2553 ตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น แตราคาขายเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

 คาใชจายในการขายและบริหาร ของป 2553 มีจํานวน 1,057.37 ลานบาท ลดลง 71.83 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2552 
ซึ่งมีจํานวน 1,129.20 ลานบาท จํานวนที่ลดลงสุทธิจากคาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น 39.31 ลานบาท แตคาใชจายในการบริหารลด
ลง 109.49 ลานบาท และคาตอบแทนผูบริหารลดลง 1.64 ลานบาท การที่คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้นนั้น สัมพันธกับยอดขายของ
แตละบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้นนั้นๆ ในธุรกิจสิ่งทอ พลาสติก และคอมพิวเตอรในสวนของคาใชจายในการบริหารลดลง 109.49 ลาน
บาทนั้น สาเหตุหลักจากคาเสื่อมราคาลดลงเนื่องจากมีรายการสินทรัพยที่ตัดคาเสื่อมราคาครบแลวจํานวนหนึ่ง และคาใชจายดาน
พนักงานลดลงเนื่องจากมีพนักงานที่ครบเกษียณแลวอีกจํานวนหนึ่ง

 3.4 กําไร
 รอบป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรขั้นตน  1,494.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.14 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2552 ที่มี
กําไรขั้นตน 1,481.87 ลานบาท อัตรากําไรขั้นตนของป 2553 เทากับ 14.73% ซึ่งนอยกวาป 2552 ซึ่งเทากับ 17.20% สาเหตุที่จํานวน
เงินกําไรข้ันตนมากกวาป 2552 แตอัตรากําไรข้ันตนลดลง เพราะปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน แตจํานวนเงินท่ีไดรับจากการขายไมไดเพิ่มตาม
สดัสวนของปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากบางผลติภณัฑ ราคาขายตอหนวยลดลง อกีปจจยัหนึง่คอื เงนิบาททีไ่ดรบัจากการขายสง
ออกลดลงซึ่งเปนผลจากเงินสกุลบาทแข็งคาขึ้นตลอดป 2553 ประกอบกับธุรกิจยางยืดมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นมาก เพราะราคายางพารา
เพิ่มขึ้นตอเนื่องมากกวาเทาตัว เมื่อเทียบกับป 2552
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 ในสวนของกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานคํานวณตามวิธีสวนไดเสียตอรายได
รวมเทากับ 22.09% เพ่ิมขึ้น 6.71% เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งเทากับ 15.38% ทั้งนี้เกิดจากกําไรตามธุรกิจปกติ และกําไรพิเศษท่ี
เกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว ประกอบดวย เงินปนผลรับเพ่ิมข้ึน 238.75 ลานบาท หรือเพ่ิม 1.83 % ของรายไดรวม ซ่ึงไดกลาวรายละเอียดไวแลว
ขางตนในหัวขอรายไดอื่น และมีรายการคาใชจายในการบริหารลดลง 109.49 ลานบาท หรือลดลง 2.58% ของรายไดรวม นอกจากนี้
มีการโอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 180.99 ลานบาท หรือ 1.48% ของรายไดรวม เนื่องจาก
สาขาศรรีาชาของบรษิทัฯ จะมกีารเปลีย่นประเภทธรุกจิจากการรบัจางผลติมาเปนใหเชาทรพัยสนิ ขอบงชีก้ารดอยคาในอดตีจงึหมดไป 
ทําใหตองปรับปรุงกลับรายการขาดทุนดังกลาว เสมือนเพ่ิมรายไดของป 2553 ในสวนของการรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
ป 2553 มีสัดสวนลดลง 2.81% ของรายไดรวม หรือลดลง 159.54 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานของธุรกิจ
พลงังาน (ผลติไฟฟา) ในประเทศจนีมกีาํไรลดลง เนือ่งจากตนทนุถานหนิซึง่เปนวตัถดุบิหลกัมรีาคาสงูขึน้ ในสวนของกาํไรพเิศษทีเ่กดิขึน้
คร้ังเดียวน้ัน เกือบท้ังหมดคือรายการกําไรจากการจําหนายท่ีดินบางสวนของบริษัทยอย ช่ือ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน) 
มีกําไร 548 ลานบาท เปนสาเหตุใหรายการกําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของป 2553 เพิ่มขึ้น 535.04 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 4.50% ของรายไดรวม  

 เรือ่งอตัราสวนกาํไรสทุธติอรายไดรวมของป 2553 เทากับ 18.82%  เพิม่ขึน้ 6.59% เมือ่เทยีบกับป 2552 ซึง่เทากับ 12.23% 
ทัง้นีเ้ปนผลมาจากการเพิม่ขึน้ของกาํไรจากการดาํเนนิงานทีก่ลาวขางตน หกัดวยสัดสวนของคาใชจายทางการเงนิ 0.55% และสดัสวน
ของภาษเีงนิไดนติบิคุคล 2.72% ป 2553 สดัสวนของคาใชจายทางการเงนิลดลง เนือ่งจากบรษิทัฯ มสีภาพคลองสวนเกนิจงึนาํไปชาํระ
หนีเ้งนิกูระยะยาวกอนกาํหนด ดอกเบีย้จายจงึลดลง  เรือ่งสดัสวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลเพิม่ขึน้เลก็นอย เนือ่งจากกาํไรสทุธทิีต่องคาํนวณ
ภาษเีงนิไดนติบิคุคล เพิม่ขึน้ตามทีก่ลาวขางตน  เมือ่คาํนวณการแบงปนกาํไรสทุธมิสีวนทีเ่ปนของผูถอืหุนสวนนอยของบรษิทัยอย คดิ
เปนสัดสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวมเทากับ 3.05% จึงเหลือเปนกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 2553 สัดสวนเทากับ 
15.76% เมื่อเทียบกับรายไดรวม 

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ป 2553 เทากับ 13.08% ในขณะท่ีป 2552 เทากับ 7.35% เพ่ิมข้ึน 5.73% สาเหตุหลัก
เนื่องจากกําไรสุทธิป 2553 เพิ่มขึ้น ตามที่ไดกลาวไวขางตน ในเรื่องกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ 

 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ป 2553 มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,823.83 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งมีจํานวน 1,269.99 ลานบาท เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานมีนอยกวากําไรสุทธิ 553.83 ลาน
บาท เนื่องจากกําไรสุทธิรวมกําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ของบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้งหมด 597.08 ลานบาท และ
รวมรายการปรับปรุงโอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 225.17 ลานบาท ซึ่งไมไดจัดรวม
อยูในกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน ดังนั้นถาหากคิดเปรียบเทียบเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิซึ่งหัก
รายการทั้ง 2 ขางตนที่ไมไดรวมอยูในสวนของกิจกรรมดําเนินงานแลว จะเห็นไดวาเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานไมไดนอยกวากําไร
สุทธิที่ไดจากการดําเนินงาน แมวาคํานวณสดัสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 1,269.99 ลานบาท หรือ 0.70 เทาของ
กําไรสุทธิก็ตาม ดวยเหตุผลขางตนแสดงวาบริษัทฯ มีสภาพคลองในการดําเนินงานดี

 3.5  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
 ในป 2553 ตามงบการเงนิรวม ซึง่มาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหคาํนวณโดยวธิสีวนไดเสีย ซึง่ตองรบัรูสวนแบงผลกาํไร (ขาดทนุ) 
จากบรษิทัยอยและบรษิทัรวม และอืน่ๆ  ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธสิวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบรษิทัฯ จาํนวน 1,823.83 ลานบาท  คดิ
เปนกาํไรสทุธติอหุน 6.29 บาท (คาํนวณโดยใชจาํนวนหุนสามญัถวัเฉลีย่ถวงน้าํหนกัโดยหกัจาํนวนหุนของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยบรษิทัยอย
แลว) มอีตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน เฉลีย่เทากับ 13.08% ซึง่มากกวาผลตอบแทนเมือ่เทยีบกบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ
ของสถาบันการเงิน
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 ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามวิธีราคาทุน 1,312.58 ลานบาท หรือมีกําไรตอหุนเทากับ 4.38 บาท มากกวาป 2552 
ซึ่งมีกําไรสุทธิจํานวน 774.67 ลานบาท หรือกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 2.8 บาท สาเหตุหลักที่กําไรสุทธิตามวิธีราคาทุนของป 2553 
มากกวาป 2552 จํานวน 537.91 ลานบาท คือไดรับเงินปนผลเพ่ิม 121.12 ลานบาท และมีการโอนกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา
ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 151.67 ลานบาทกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 106.72 ลานบาท ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของคําอธิบายหัวขอกําไรตามงบการเงินรวมขางตนแลว   อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของกาํไรสทุธติามวธิรีาคาทนุหลงัหกัขาดทุนสะสม (ถาม)ี  ซึง่จะคาํนงึถงึสภาพคลอง และความจาํเปนในการใชเงนิของบรษิทัฯ อยางไร
กต็าม อตัราการจายเงนิปนผลใหกบัผูถอืหุน ไดพจิารณาจายในอตัราทีเ่หมาะสมอยางสม่าํเสมอ ซึง่รอบปนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได
พิจารณาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตรา 1.75 บาทตอหุน หรือเทียบ
เทากับ  39.99 %  ของกําไรสุทธิตามวิธีราคาทุน 

 ประวัติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ เทียบกับกําไรสุทธิตอหุน ตามวิธีราคาทุน ปรากฏดังนี้ 

   ป   อัตราการจายเงินปนผลตอหุน กําไรสุทธิตอหุน (วิธีราคาทุน)  
               
 2552    1.50    2.58
 2551    1.00    0.93      
  2550    1.25    0.92                    
 2549                   1.25    1.62             
 2548                  1.25    1.85           
 
4. ฐานะการเงิน
 การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมสรุปไดดังนี้

 4.1  สินทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 19,037.39 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
127.46 ลานบาท หรือ 0.67% เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552 ซึ่งมีจํานวน 18,909.93 ลานบาท สรุปการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

 4.1.1 สวนประกอบของสินทรัพย  คํานวณองคประกอบโดยเทียบสัดสวนกับสินทรัพยรวมของแตละป โดย ณ สิ้นป 
2553 องคประกอบที่สําคัญมี สินทรัพยหมุนเวียน 29.49% เงินลงทุน 48.64% ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 18.27% และสินทรัพย
อื่นๆ   3.60% เม่ือเทยีบการเปลีย่นแปลงจากสดัสวนขององคประกอบสนิทรพัยของป 2552  มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ําคญั คอื สินทรพัย
หมุนเวยีนเพิม่ข้ึน 196.66 ลานบาท หรอืสดัสวนเพิม่ข้ึน 0.84% สาเหตหุลักเกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพิม่ข้ึน 
214.67 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกินคงเหลือ จึงเปนยอดเงินฝากธนาคาร ในขณะที่รายการ เงินลงทุนชั่วคราว-
สุทธิ ลดลง 127.85  ลานบาท และมีรายการลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กนอย ตามการขายที่เพิ่มขึ้นของปกติธุรกิจ

 สวนของเงินลงทุนรวมลดลง 123.87 ลานบาท หรือสัดสวนลดลง 0.99% เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนใน 
Jiyang–Union Cogeneration Co.,Ltd. ซึ่งเปนบริษัทรวม เนื่องจากคาดวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตจะไมคุมกับการ
ลงทุน ราคาทุนในงบการเงินรวมคือ 222.64 ลานบาท และมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 93.2 ลานบาท 
นอกจากนี้บริษัทยอยมีการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม 1 แหงชื่อ Ping Bian Yunnan Energy Union Co.,Ltd. จํานวนเงินเทียบเปน
สกุลบาทเทากับ 68.13 ลานบาท ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา ในสวนของเงินลงทุนอื่นๆ มีการลงทุนเพิ่มในหลักทรัพยใน
ความตองการของตลาดทัง้ในประเทศ และตางประเทศ โดยเลอืกหลกัทรพัยทีม่ปีจจยัพ้ืนฐานดเีปนเกณฑ ซึง่สามารถดรูายละเอยีดได
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเลข 13 เรื่องเงินลงทุนระยะยาวอื่น สวนของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
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 นอกจากนี้ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ มีจํานวนเพิ่มขึ้น 186.22 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการ กลับ
รายการคาเผือ่การดอยคาของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ จาํนวน 225.17 ลานบาท เนือ่งจากสาขาศรรีาชาของบรษิทัฯ จะมกีารเปลีย่น
ประเภทธุรกิจจากรับจางผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร เปนใหเชาทรัพยสิน ดังนั้น ทรัพยสินที่เคยประเมินการดอยคาไวในอดีต      ก็จะ
ไมดอยคาอีกตอไป จึงตองกลับรายการคาเผื่อการดอยคาดังกลาว 

 สินทรัพยอื่นนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีนัยสําคัญ

 4.1.2 คุณภาพของสินทรัพย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาสุทธิมีจํานวนเงิน 1,538.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 62.71 ลานบาท 
เมื่อเทียบกับปที่แลวซึ่งมีจํานวน 1,475.73 ลานบาท ทั้งนี้ เนื่องจากป 2553 มียอดขายสินคาและบริการเพิ่ม ดังนั้นลูกหนี้การคาจึง
เพ่ิมข้ึนดวย แตจํานวนลูกหน้ีคงคางสวนใหญยังไมเกินกําหนดเวลาชําระหน้ี ขอมูลระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียป 2553 เทากับ 55 วัน ใกลเคียง
กับระยะเวลาการใหสินเชื่อของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําการประเมินมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้การคาที่
คางชําระเกินกวา 1 ป ซึ่งมีจํานวน 55.3 ลานบาท บริษัทฯ มีการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวที่คาดวาอาจจะ
เรียกเก็บเงินไมไดเปนจํานวนเงินประมาณ 32.9 ลานบาท ซึ่งเทียบเปนสัดสวน 2.14% ของลูกหนี้การคารวม บริษัทฯ และบริษัทยอย
เช่ือวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาว มีจํานวนเพียงพอในสถานการณปจจุบัน

 สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มียอดสินคาคงเหลือสุทธิ  1,226.7 ลานบาท หรือ  6.44% ของสินทรัพยรวม มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน 58 ลานบาท เม่ือเทยีบกบัส้ินป  2552 ซึง่มจีาํนวน 1,168.7 ลานบาท การทีส่นิคาคงเหลอืเพิม่ข้ึนเนือ่งจากสวนใหญเปนสนิคา
ระหวางทางทีเ่ตรยีมไวสาํหรบัเพือ่จะสงมอบในตนเดอืนมกราคม 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมนีโยบายใหมรีะบบการควบคุมภายใน
เก่ียวกับการตรวจนับสินคาคงเหลืออยางสมํ่าเสมอ และมีรายงานการวิเคราะหอายุของสินคาคงเหลือ เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป ระหวางป 2553 มีการบันทึกคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ สําหรับสินคาเส่ือมสภาพ หรือลาสมัยจํานวน 8.07 ลานบาท 
ทาํใหมยีอดสะสมของคาเผือ่การลดลงของมลูคาสินคาคงเหลอืมจีาํนวน 89.26 ลานบาท ซึง่คดิเปน 6.78% ของยอดรวมสนิคาคงเหลอื 
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยประเมินวา จํานวนมูลคาคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือดังกลาว มีความเหมาะสมไมมากหรือ
นอยเกินไป

 รายการเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 2553 มีจํานวนเงินสุทธิทั้งหมด 9,260.13 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวน 48.64% ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้จํานวนที่ลดลง 123.87 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2552 นั้น เกิดจากทั้งรายการขายเงินลงทุน
ในบริษัทรวม และรายการซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น และเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ซึ่งไดกลาวรายละเอียดไวแลวในหัวขอสวน
ประกอบของสินทรัพย อนึ่งเงินลงทุนของบริษัทฯ แบงเปนเงินลงทุนในประเทศและตางประเทศ ซึ่งแสดงรายละเอียดช่ือเงินลงทุน 
และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ขอ 12 และขอ 13 โดยมีขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงเงิน
ลงทุนที่เกิดขึ้นในรอบป 2553 และป 2552 ดวย  ที่ผานมา บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพของเงินลงทุนอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมี
การบนัทกึคาเผือ่การดอยคาของเงนิลงทนุในบรษิทัฯ ทีม่สีญัญาณความไมแนนอนในคณุภาพของสนิทรพัยประเภทเงนิลงทนุ บรษิทัฯ 
เช่ือวาจํานวนเงนิที่ปรากฏในงบการเงินมีคุณภาพเหมาะสมซึ่งไมแสดงในจํานวนเงินที่สูงเกินไป

 4.2 สภาพคลอง 
 4.2.1 งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2553  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 1,270 ลานบาท มีเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 884 ลานบาท และใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,874.95 ลานบาท ปรับดวย
ยอดลดลงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศจํานวน 64.41 ลานบาท รวมแลวทั้งปมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น     
214.66 ลานบาท เมื่อรวมกบัเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป ยกมา 1,373.41 ลานบาท จึงคงเหลือเงินสดและรายการเทียบ
เทาเงินสดปลายป 2553 เทากับ 1,588.07  ลานบาท
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 ระหวางป 2553 การที่บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,270 ลานบาท ซึ่งนอยกวากําไร
จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย และหน้ีสินดําเนินงาน ท่ีมีจํานวน 1,450.51 ลานบาท อยูเปนจํานวน 180.51 ลาน
บาทนั้น เน่ืองจากมีลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน 75.59 ลานบาท มีการชําระดอกเบ้ีย 58.92 ลานบาท มีการจายซ้ือวัตถุดิบเพ่ิมข้ึน 58.51 ลานบาท  
บรษิทัและบรษิทัฯ ยอย มเีงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงานคดิเปน 87.56% ของกาํไรจากการดาํเนนิงานกอนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย 
และหนี้สินดําเนินงานนั้น เหน็วามีสภาพคลองในการดําเนินงานมาก สามารถใชจายในกิจกรรมดําเนินงานอยางเพียงพอ

 บรษิทัฯ ไดรบัเงนิสทุธจิากกจิกรรมลงทนุ 884 ลานบาท สาํหรบัป 2553 เกดิข้ึนจากมเีงนิสดรบัจากการจาํหนายท่ีดนิ อาคาร 
และอปุกรณ 443 ลานบาท ไดเงนิสดรบัจากการจาํหนายเงนิลงทนุ ไดรบัคืนเงนิลงทนุจากการลดทนุและปดกิจการของบรษิทัยอยรวม 
1,193.37 ลานบาท ไดรับชําระจากลูกหนี้คาหุนของกิจการที่เกี่ยวของกันกอนกําหนด 84 ลานบาท ไดรับเงินปนผล 712 ลานบาท รับ
ดอกเบี้ย 28 ลานบาท แตจายชําระคาซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 608 ลานบาท ซึ่งสวนใหญจากธุรกิจ กลุมพลาสติก ยางและโลหะ 
โรงไฟฟาในประเทศจนี ลงทนุเครือ่งจกัรอปุกรณเพ่ิม และ กลุมการลงทนุในตางประเทศ  นอกจากนีม้กีารจายชําระซือ้เงนิลงทนุชัว่คราว
เพิ่ม 770 ลานบาท และชําระเงินซื้อเงินลงทุนเพิ่ม 198 ลานบาท กิจกรรมขางตนเหลานี้ หักกลบแลวทําใหไดกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุน 884 ลานบาท 

 ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ และบริษัทยอย จายเงินปนผลใหผูถือหุน 625 ลานบาท  จายคืนเงินกูระยะยาว 1,015 ลานบาท 
จายชําระหนีส้นิตามสญัญาเชาทางการเงนิ 61 ลานบาท และรายการเงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วของกนัลดลง 179 ลานบาท นอกจาก
นีม้เีจาหนีท้รสัตรซีทีเพิม่ขึน้ 4 ลานบาท และเงนิเบกิเกนิบญัชขีองบรษิทัยอยเพิม่ 1 ลานบาท รวมแลวเปนเงนิสดใชไปในกจิกรรมจดัหา
เงิน จํานวน 1,875 ลานบาท  
 เมื่อรวม 3 กิจกรรมขางตนแลว เปนกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 279 ลานบาท เมื่อรวมรายการปรับผลตางจากการแปลงคางบการ
เงินลดลง 64.41 ลานบาท (ผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากงบการเงินตางประเทศ) และรวมกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดตนปยกมา 
1,373.41 ลานบาท จึงทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ปลายป 2553 เทากับ  1,588.07 
ลานบาท ซึ่งมีสภาพคลองอยางเพียงพอ

 4.2.2  อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ
 ณ สิ้นป 2553 บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 2.48 ตอ 1 เทา อัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 1.94 ตอ 1 เทา แสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพยสภาพคลองเปนเงินสด เพื่อที่จะ
สามารถชําระหนี้สินหมุนเวียนครบถวนได แลวยังมีสภาพคลองสวนเกินเหลืออยูอีก 0.94 เทา แสดงถึงบริษัทฯ และบริษัทยอยยังมี
สภาพคลองทางการเงินดีและเพียงพอ

 เร่ืองเก่ียวกับลูกหน้ีและเจาหน้ี บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยูท่ี  55 วัน ซ่ึงดีกวาปท่ีผานมา ซ่ึงอยูท่ี 68 วัน ทั้งนี้       
ใกลเคยีงกบัระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ ใหเครดติเทอมกบัลูกหนีท้างการคา สวนวงจรเงนิสด ตัง้แตจายเงนิซือ้วตัถดุบิรวมกบัเวลาทีข่ายสินคา
ถึงวันที่ไดรับเงินคาขายสินคาเปนเวลา 39 วัน  ซึ่งดีกวาปที่แลว ซึ่งมีระยะเวลา 43 วันตอ 1 รอบ เสมือนหนึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย 
มีวงจรเงินสดประมาณ 9.36 รอบใน 1 ป 

 ในรอบป 2553  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานตอรายไดรวม เทากับ 22.09% ซึ่งสูงกวาปที่แลว 
ซึง่มจีาํนวน 15.38% เนือ่งจากไดรบัเงนิปนผลเพิม่ขึน้ คาใชจายในการบรหิารลดลง มกีารโอนกลบัรายการขาดทนุจากการดอยคาของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เปนตน ซึ่งไดกลาวละเอียดไวแลวในหัวขอ กําไร ในสวนของกําไรจากการดําเนินงาน

  สวนดานนโยบายโครงสรางทางการเงิน อัตราสวนหนี้สิน ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.22 ตอ 1 เทา ซึ่งดีกวาปที่ผานมา ที่
มีอัตราสวน 0.31 ตอ 1 เทา แสดงถึงแหลงที่มาของเงินจากสวนของเจาหนี้ยังมีนอยมาก เมื่อเทียบกับแหลงที่มาของเงินจากสวนของ
ผูถือหุน ดังนั้น ถามีโครงการใหมที่ตองการใชแหลงที่มาของเงินจากเจาหนี้ยังกระทําไดอีกพอสมควร เนื่องจากสัดสวนของหนี้สินยังมี
นอยมาก  
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 นอกจากนี้ อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยูที่ 27.54 เทา แสดงถึงบริษัทฯ และบริษัทยอย มีกระแสเงินสด
หมุนเวียนอยางลนเหลือที่จะชําระดอกเบี้ยใหเจาหนี้ไดครบถวน

  อตัราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนเทากับ 13.08% ซึง่สงูกวาอตัราผลตอบแทนจากอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํของ
สถาบันการเงิน เมื่อพิจารณาถึงเงินปนผลที่คาดวาจะจายใหกับผูถือหุน อัตราหุนละ 1.75 บาท ซึ่งคิดเปน 39.99  % ของกําไรสุทธิ
ตามวิธีราคาทุน ซึ่งเปนไปตามนโยบายอัตราการจายเงินปนผลของบริษัทฯ คือไมต่ํากวาหนึ่งในสามของกําไรสุทธิตามวิธีราคาทุน

 4.2.3  เรื่องระยะเวลาครบกําหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลตอสภาพคลองของบริษัท

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะสั้น 157.62 ลานบาท มีสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
จํานวน 86.02 ลานบาท มีสวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 60.81 ลานบาท มีเจาหนี้คาหุน 
– กิจการที่เกี่ยวของกัน 68.13 ลานบาท มีประมาณการหนี้สินสํารองเผื่อเงินชดเชย และเงินบําเหน็จพนักงาน ซึ่งตองจายในระยะ
เวลาอันใกล 198.16 ลานบาท มีคาใชจายคางจาย 434.57 ลานบาท มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระ 79.46 ลานบาท และหนี้
สินหมุนเวียนอื่นๆ อีก 206.96 ลานบาท รวมเปน 1,291.73 ลานบาท   ซึ่งอาจตองชําระภายใน 1 ป แตเมื่อเทียบสินทรัพยสภาพ
คลองของรายการเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด รวมกับเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิที่สามารถใชไดทันทีมีจํานวน 2,498.34 ลานบาท 
ซึ่งคิดเปน 193.41% ของหนี้ระยะสั้นดังกลาว แสดงถึงบริษัทฯ มีสภาพคลองเพียงพอที่จะชําระหนี้ระยะสั้นที่จะถึงกําหนดภายใน 1 ป 
ไดครบถวน และยังเหลือสภาพคลองสวนเกินอยูอีก  93.41%  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสัดสวนหนี้ระยะสั้นที่เหมาะสม

 นอกจากน้ี ในสวนของเจาหน้ีการคา คือ เจาหน้ีทรัสตรีซีท (T/R) และเจาหน้ีการคา มีจํานวนรวม 896.76 ลานบาทน้ัน บริษัทฯ 
มีลูกหนี้การคา L/C และ T/T สุทธิจํานวน 1,538.44 ลานบาท ที่สามารถจะรับชําระเงินไดตามกําหนด เพื่อจะนําไปจายชําระเจาหนี้
การคา และเจาหนี้ T/R ขางตนไดครบถวน

  ดังน้ัน เม่ือคํานึงถงึมลูคาและระยะเวลาของแหลงการไดมา และใชจายไปของกระแสเงนิทนุระยะสัน้นัน้มคีวามเหมาะสมและ
สอดคลองกัน

 4.3  รายจายลงทุน
 ในรอบป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายจายลงทุนแบงเปน ธุรกิจในประเทศ และธุรกิจตางประเทศ รวม 608 ลานบาท

 สําหรับธุรกิจในประเทศ มีการลงทุนเพิ่มใน เครื่องจักร และอุปกรณ ของกลุมสิ่งทอ กลุมพลาสติก ยาง และโลหะ ประมาณ 
340 ลานบาท เพ่ือทดแทนเคร่ืองจักรเดิม หรือรองรับการขยายการผลิต ท่ีมีแผนการผลิตเพ่ิม เชน ผาลักษณะพิเศษ กระติกนํ้าสุญญากาศ 
และธุรกิจยาง เปนตน  นอกจากนี้เปนอุปกรณใหเชาทางการคาประมาณ 102 ลานบาท

 สาํหรบัธรุกจิตางประเทศ มลีงทนุในอาคาร และเครือ่งจกัรอปุกรณ เพือ่กอสรางโรงงานใหม ในธรุกจิสิง่ทอ 32 ลานบาท และ
เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟาที่  Jiashan-Union Cogeneration ประมาณ 109 ลานบาท และเพิ่มอุปกรณสํานักงาน 
25 ลานบาท  

 4.4  แหลงที่มาของเงินทุน
 4.4.1 โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สิน
รวม 3,157.73  ลานบาท สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 14,409.55  ลานบาท สัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.22  ตอ 
1 เทา  ดังน้ัน แหลงท่ีมาของเงินทุนจากสวนของหน้ีสินมีสัดสวนนอยมากเม่ือเทียบกับสวนของทุน ถาหากเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนใน
อุตสาหกรรม สวนใหญจะมีอัตราสวนอยูประมาณ 1.5 หรือ 2 ตอ 1 เทา แสดงถึงสัดสวนหนี้สินของบริษัทฯ อยูในระดับต่ํา ดังนั้น 
เจาหนีข้องบรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งนอยมากเกีย่วกบัการจะไดรบัชาํระหนีจ้ากบรษิทัฯ ในอนาคต ถาหากบรษิทัฯ ตองการจะจดัโครงสราง
เงินทุนในการกูเงินเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจตออีก ก็ยังสามารถขยายสัดสวนดานหน้ีสินเพ่ิมไดอีก โดยท่ียังอยูในโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม
และไมเสี่ยงมาก
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 4.4.2  หนี้สิน
 หน้ีสินของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบงเปนหน้ีสินหมุนเวียน 2,265.99 ลานบาท และหน้ีสินไมหมุนเวียน  891.74 ลานบาท รวมหนี้สิน 
3,157.73 ลานบาท 

 หน้ีสินหมุนเวียน แบงเปน เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 157.62 ลานบาท เจาหน้ีท่ีเก่ียวของทางการคา 896.76 ลานบาท ซึ่งจะมี
การชําระตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้สอดคลองกับการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาที่เปนปกติธุรกิจของการดําเนินงาน นอกจาก
นี้ มีสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 86.02 ลานบาท และหนี้สินระยะสั้นที่จะครบชําระภายใน
หนึ่งป จํานวน 60.81 ลานบาท มีภาระผูกพันประมาณการตองจายเงินชดเชยและเงินบําเหน็จใหพนักงาน ตอนตนป 2554 จํานวน 
198.16 ลานบาท และมีเจาหนี้ประเภทหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ อีก 866.63 ลานบาท ซึ่งหนี้สินระยะสั้นขางตนทั้งหมดมีสัดสวนตอหนี้
สินรวมเทากับ 71.76% กระนั้น บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วตอหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 1.94 ตอ 1 เทา ดังนั้น บริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีสภาพคลองเพียงพอในการชําระหนี้เมื่อถึงกําหนดอยางครบถวน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวซึ่งหักสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปแลว จํานวน   
494.09 ลานบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอิงกับ MLR ทั้งนี้มีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนในระหวางป 2552 ถึง ป 2558  บริษัทฯ ไมมี
หลักประกันตอภาระหนี้สินดังกลาว แตภายใตสัญญากูยืมเงินไดระบุขอปฏิบัติ และเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน การดํารง
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน และขอจํากัดในการจําหนาย จาย โอน ทรัพยสินท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 สําหรับเรื่องความสามารถในการชําระดอกเบี้ย และหนี้สินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป ของป 2553 เทากับ 1.78 เทา  
บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการบริหารสภาพคลองเพื่อชําระสวนของเงินกู หนี้อื่นๆ ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป และดอกเบี้ย ภายใน
แตละชวงเวลาที่จะครบกําหนดชําระได

 4.4.3   สวนของผูถือหุน

 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 14,409.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น  
927.49 ลานบาท เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552 ซึ่งมีจํานวน 13,482.06 ลานบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก

 - สวนที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,823.83 ลานบาท  และระหวางปตามมติที่ประชุมผู
ถือหุน มีการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลจายจํานวน 450 ลาบาท ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน 1,823.83 ลานบาท และลดลง 
450 ลานบาทตามลําดับ

 - ในสวนที่ไมใชเกิดจากผลการดําเนินงานจริง คือการรับรูกําไร (ขาดทุน ) ในสวนของผูถือหุนรวมติดลบสุทธิ 
476.88 ลานบาท ประกอบดวย

 1. รับรูกําไรสวนเกินทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายใหเทากับราคาตลาด ซึ่งยังไมใชกําไรที่เกิดขึ้นจริง 
สุทธิแลวทั้งปเพิ่ม 107.21 ลานบาท 

 2. มีผลตางจากการแปลงคางบการเงินของงบตางประเทศ ซึ่งเกิดจากผลตางอัตราแลกเปลี่ยน มีผลทําใหลดสวนของผูถือ

หุนลง 599.12 ลานบาท

 3. รายการปรบัปรงุบวกกลบัเงนิปนผลจายสาํหรบัหุนของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยบรษิทัยอยตามมาตรฐานการบญัช ีจาํนวน 15.03  
ลานบาท
  - นอกจากนี ้ในงบการเงนิของบรษิทัยอยในตางประเทศ  มรีบัรูเพ่ิมเงนิสาํรองอืน่ๆ เขาไวในสวนของผูถอืหุน จาํนวน 30.54 
ลานบาท 
 ตามที่กลาวขางตน รวมกันแลว ทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 927.49 ลานบาท 
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 4.5  ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
 ตั้งแตนี้ไปธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการลงทุน ดังนั้น รายไดหลักคือเงินปนผลรับจากบริษัทฯ ที่ไปลงทุน ทั้งนี้ มีทั้งการ

ลงทุนภายในประเทศ และการลงทุนที่ตางประเทศ ปจจัยหรืออิทธิพลหลักท่ีอาจทําใหมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในอนาคต คือ

 1. เงนิลงทนุในธรุกจิพลงังานภายในประเทศ ในบรษิทั ราชบรุเีพาเวอร จาํกดั  ซึง่บรษิทัฯ ลงทนุรอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
เปนเงินลงทุน 732.50 ลานบาท ประเภทธุรกิจคือ ผลิตกระแสไฟฟาดวยกําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต ขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับเงินปนผลในป 2553 เปนปแรกรวมเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล เทากับ 290 ลานบาท
เดมิบรษิทัฯ คาดวา จะไดรบัเงนิปนผลในปแรกๆ  มากกวาปหลงัๆ แตขณะนี ้มเีรือ่งทีย่งัไมสามารถสรปุไดเกีย่วกับมาตรฐานการตคีวาม
รายงานทางการเงนิระหวางประเทศ ฉบบัที ่12 (IFRIC 12) เรือ่งการตคีวามธรุกจิสมัปทาน และบรกิาร ถาหากภายหลังจากนีม้กีารรบัรู
รายไดตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ เรื่องสัญญาเชา และ IFRIC 12 ดังกลาว อาจมีผลกระทบทําให บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด ตองเปลี่ยนแปลงการรับรูรายได และการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจสงผลใหกําไรสุทธินอยลง และมีผลกระทบตอกําไรสทุธิที่จะจัดสรร
เปนเงินปนผลใหผูถือหุน บริษัทฯ ในฐานะของผูถือหุนตองติดตามขอมูล และดูผลกระทบตอไป

 2.  โครงการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนมากเปนธุรกิจพลังงาน ที่ผานมา ปจจัยที่มีอิทธิพลหลักตอผลการ
ดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ทีไ่ปลงทนุ คอื การเปลีย่นแปลงของราคาถานหนิ ซึง่เปนวตัถดุบิหลักท่ีองิตามราคาน้าํมันในตลาดโลก ดงันัน้ถา
ชวงเวลาที่ราคาถานหินมีราคาสูงขึ้น จะทําใหบริษัทที่ไปลงทุนไมมีกําไร หรือกําไรนอยมาก ซึ่งสงผลถึงบริษัทฯ อาจไมไดรับเงินปนผล 
หรอืไดรบัเงนิปนผลนอย เปนทีท่ราบดวีา ราคาถานหนิเปนราคาตลาด ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของราคาเปนปจจยัภายนอกทีไ่มสามารถ
ควบคุมได ดังนั้นบริษัทฯ  จึงจะพิจารณาผลกระทบเปนแตละกรณี และดําเนินการตามความเหมาะสมในแตละสถานการณ

 ในสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน ยังอยูในชวงเริ่มตน โครงการระยะแรกกอสรางใกลเสร็จแลว คาดวาจะขาย
ไดในป 2554  ถาหากเปนไปตามแผนงาน บริษัทฯ อาจมีผลตอบแทนเพิ่มในอนาคต

5.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 ในรอบป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการจายคาตอบแทนใหผูสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลปรากฎตามหนา 143
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 (1)   ลักษณะของรายการระหวางกันที่ผานมา เปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป  ไม
ไดมรีายการผดิปกต ิหรอืคดิราคาทีไ่มเหมาะสม ลกัษณะของรายการสวนใหญเปนการซือ้ขายสนิคา ลกูหนี ้เจาหนีร้ะหวางกนั เงนิกูยมื
และเงินใหกูยืมระหวางกัน ในฐานะบริหารเงินของบริษัทในกลุมใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามแตประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชยในประเทศขนาดใหญแหงหนึ่ง 

 นโยบายในการทาํรายการระหวางกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในอนาคต บรษิทัมีนโยบายคอืความจาํเปนและความสม
เหตสุมผลทีต่องมรีายการนัน้ๆ ซึง่มกัเปนรายการปกตทิางการคา เก่ียวเนือ่งกบัการประกอบธรุกจิตามปกตอิยูแลว ไมวาจะเปนการซือ้
ขายสินคาระหวางกัน หรือการใหกูยืมเงินระหวางกัน ราคาและผลตอบแทนที่คิดระหวางกันเปนไปตามราคาตลาด เชน ถาเปนกรณี
การคิดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่
ไดรับเทากับอัตราตลาด

 บรษิทัไมมกีรณเีกดิรายการระหวางกนัทีผ่ดิปกตทิางการคา หรอืมรีายการระหวางกนัเปนกรณพีเิศษ  จงึไมจาํเปนตองมคีวาม
เห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผูชํานาญการที่เปนอิสระเกี่ยวกับรายการระหวางกัน ในระหวางปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีแบบ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยหรือรางหนังสือชี้ชวน จึงไมมีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอผูกพัน
นี้ ในระหวางป 2553 บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งทําเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ ผานชอง
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

 (2)  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการขางตน

 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายแยกบริษัทท่ีทําการผลิตสินคาออกจากบริษัทใหญ ซึ่งเดิมบริษัทใหญทําหนาท่ีดานการตลาด 
เปนผูจาํหนายผลติภณัฑใหกบับรษิทัการผลติทัง้หมด ดงันัน้ จงึมรีายการซือ้ขายระหวางกนั ลกูหนี-้เจาหนีร้ะหวางกนั ดอกเบีย้รบั-จาย
ระหวางกนั ตัง้แตป 2550 รายการซือ้ขายสนิคาระหวางกนัลดลงมาก เนือ่งจากสภาวะการแขงขนัในตลาดไดแปรเปลีย่นไป จงึตองปรบั
เปล่ียนใหมีความคลองตัวมากขึ้น สวนรายการดอกเบี้ยรับจายยังคงมีอยู เพราะจะไดรับประสิทธิผลจากการบริหารเงินของบริษัทใน
กลุมใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผลของการเกิดรายการระหวางกันเหลานี้

        (3)  ขัน้ตอนการอนมุตักิารทาํรายการระหวางกนั เปนไปตามปกตธิรุกจิ ซึง่เปรยีบเสมือนหนึง่เปนบคุคลภายนอก ทีม่ขีัน้ตอน
การอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการคาโดยทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการใหกระทํารายการระหวางกันได
ในประเภทที่เปนรายการปกติธุรกิจทางการคาโดยทั่วไปไวแลว ในสวนของการติดตามรับจายชําระเงิน มีการกําหนดวันครบกําหนด
ชําระเงินของแตละรายการ และมีการกํากับดูแลใหดําเนินการตามที่กําหนดไว ทั้งนี้การอนุมัติรายการแตละประเภทไดปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

          (4)   นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

 ในกรณมีรีายการระหวางกนั บรษิทัฯ มนีโยบายในการทาํรายการอยางเปนธรรมตอผูเกีย่วของทกุฝาย ทัง้นี ้เพือ่วตัถปุระสงค
ใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกรเปนสําคัญ ทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) และเปดเผยขอมลูในสาระสําคัญอยางเพียงพอ

 แนวโนมการทาํรายการระหวางกนัในอนาคต ตัง้แตป 2550 เปนตนไป รายการระหวางกนัของกลุมบรษิทัจะนอยลง เนือ่งจาก
ที่ผานมารายการระหวางกันสวนมาก จะเปนรายการทางการคาปกติ เชน การซื้อขายสินคา รายการลูกหนี้ เจาหนี้ ตามรายละเอียดที่
ไดกลาวไวขางตน แตบริษัทฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสรางชองทางการขายสินคา และการบริหารงานที่เกี่ยวของของบริษัทในกลุม 
ซึ่งจากเดิม บมจ.สหยูเนี่ยน เปนผูทําการตลาด และจําหนายสินคา ที่ผลิตโดยบริษัทในกลุม เปนใหบริษัทผูผลิตสินคาเปนผูจําหนาย
สินคาเอง ทั้งนี้ เพื่อความคลองตัวและสามารถปรับเปลี่ยนการตัดสินใจในการเลือกผลิต หรือกําหนดราคาขายสินคาไดเองใหทันกับ
สถานการณทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ในปจจบุนั เพ่ือใหสามารถแขงขนัไดในอตุสาหกรรม และเพือ่ความเจรญิเตบิโตขององคกร
ในระยะยาว ดงันัน้แนวโนมรายการทีเ่คยเกดิขึน้เปนปกตจิะนอยลง ยกเวนบางสนิคาทีม่สีญัญากําหนดไวลวงหนากอนหนานี ้แตธรุกจิ
การรบัจางผลติชิน้สวนอเิล็กทรอนกิสนัน้ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเปดเผยขอมลูผานตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เม่ือเดอืนธนัวาคม 2553 
บรษิทัจะหยดุดําเนนิธรุกจิดงักลาว โดยเปลีย่นประเภทเปนใหเชาทรพัยสนิกบัคูคารายเดมิเปนระยะเวลา 3 ป ดงันัน้รายการระหวางกนั
เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ เคยจางบริษัทยอย ชื่อบรษิัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน)  ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จึงไมเกิด
รายการอีกตอไป สวนรายการการฝากเงิน การกูเงิน ระหวางบริษัทในกลุม ยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากเปนการบริหารเงินของภายใน
กลุมบริษัทใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนเกณฑ

 ขอมูลรายการระหวางกัน ป 2553 ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําป หนา 68-69

รายการระหวางกัน 
และบุคคลที่มีผลประโยชนรวม
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รายการระหวางกัน 
ของบรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ชื่อกลุมบุคคลฯ
ลักษณะ

ความสัมพันธ

ขอมูลระหวางกัน

ลักษณะรายการ
มูลคา
รายการ

(ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บริษัท  สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง  จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย 
จํากัด

บริษัท  วีนัสเธร็ด  จํากัด

บริษัท  ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล  จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด

บริษัท  ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จํากัด

บริษัท  วีนัสบัททึ่น  จํากัด

บริษัท  ยูเนี่ยนซิป  จํากัด

บริษัทฯ เปนผูถือ
หุนใหญ มากกวา 
90%

ผูถือหุน 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

บุคคลที่เกี่ยวของ
ถือหุนมากกวา 
10%

บุคคลที่เกี่ยวของ
ถือหุนมากกวา 
10%

ผูถือหุน 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

ผูถือหุน 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ

ผูถือหุน 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

บุคคลที่เกี่ยวของ
ถือหุนมากกวา 
10%

บุคคลที่เกี่ยวของ
ถือหุนมากกวา 
10%

1. เงินฝาก-เงินรับฝาก

2. ดอกเบ้ียคางรับ-คางจาย

3. เงินปนผลรับ-จาย
4. ดอกเบี้ยรับ-จาย

1. เงินปนผลรับ-จาย

1. ซื้อ-ขาย สินคา
2. รายไดคาเชา
3. ลูกหนี้-เจาหนี้

1. ซื้อ-ขาย สินคา
2. เงินปนผลรับ-จาย
3. รายไดคาเชา
4. ลูกหนี้-เจาหนี้

1. เงินปนผลรับ-จาย
2. ดอกเบี้ยรับ-จาย

1. เงินปนผลรับ-จาย

1. ซื้อ-ขาย สินคา
2. เงินปนผลรับ-จาย
3. ลูกหนี้-เจาหนี้

1. เงินปนผลรับ-จาย

1. เงินปนผลรับ-จาย

1. ซื้อ-ขาย สินคา
2. ดอกเบี้ยรับ-จาย

3. เงินฝาก-เงินรับฝาก
4. ดอกเบี้ยคางรับ-คาง
จาย

 227.90 

 0.47 
 

9.36 
 1.43 

 52.43 

 96.46 
 0.05 
 6.44 

 253.00 
 5.00 
 0.16 

 65.85 

 29.70 
 0.26 

33.86 

 537.41 
 172.05 
 204.10 

33.70 

 1.06

3.41 
 0.27 

 50.00 
 0.09 

เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553
จากมติที่ประชุมผูถือหุน
อิงกับประเภทและอัตราของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
แหงหนึ่ง

จากมติที่ประชุมผูถือหุน

เทียบเคียงกับราคาตลาดได
ราคาตามสัญญา
เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

เทียบเคียงกับราคาตลาดได
จากมติที่ประชุมผูถือหุน
ราคาตามสัญญา
เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

จากมติที่ประชุมผูถือหุน
อิงกับประเภทและอัตราของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
แหงหนึ่ง

จากมติที่ประชุมผูถือหุน

เทียบเคียงกับราคาตลาดได
จากมติที่ประชุมผูถือหุน
เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

จากมติที่ประชุมผูถือหุน

จากมติที่ประชุมผูถือหุน

เทียบเคียงกับราคาตลาดได
อิงกับประเภทและอัตราของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
แหงหนึ่ง

เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

บริษัทในกลุมมีสภาพ
คลองสวนเกิน นํามา
ฝากกับบริษัทฯ เพื่อ
บริหารเงินภายในกลุม
ใหมีประสิทธิภาพ

เปนปกติของการลงทุน
ควรมีผลตอบแทน

รวมปริมาณการจัดซื้อ
วัตถุดิบ เพื่ออํานาจ
การตอรองราคาที่
ดีขึ้น

รวมปริมาณการจัดซื้อ
วัตถุดิบ เพื่ออํานาจ
การตอรองราคาที่
ดีขึ้น

เปนผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซึ่งเปนปกติ
ธุรกิจ

เปนผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซึ่งเปนปกติ
ธุรกิจ

รวมปริมาณการจัดซื้อ
วัตถุดิบ เพื่ออํานาจ
การตอรองราคาที่
ดีขึ้น

เปนผลตอบแทนจาก
การลงทุน

เปนผลตอบแทนจาก
การลงทุน

รวมปริมาณการจัดซื้อ
วัตถุดิบ เพื่ออํานาจ
การตอรองราคาที่ดี
ขึ้น และบริษัทในกลุม
มีสภาพคลองสวนเกิน
นํามาฝากกับบริษัทฯ 
เพื่อบริหารเงินภายใน
กลุมใหมีประสิทธิภาพ
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ชื่อกลุมบุคคลฯ
ลักษณะ

ความสัมพันธ

ขอมูลระหวางกัน

ลักษณะรายการ
มูลคา
รายการ

(ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา ความจําเปน

11

12

13

บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จํากัด

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด

ผูถือหุน 10 ราย
แรกที่มีบุคคลเกี่ยว
โยงกัน

ผูถือหุน 10 ราย
แรกที่มีบุคคลเกี่ยว
โยงกัน

บุคคลที่เกี่ยวของ
ถือหุนมากกวา 
10%

1. เงินฝาก-เงินรับฝาก
2. ดอกเบี้ยคางรับ-คาง
จาย
3. เงินปนผลรับ-จาย
4. รายไดคาบริการ
5. ดอกเบี้ยรับ-จาย

1. เงินปนผลรับ-จาย

1. เงินปนผลรับ-จาย
2. รายไดคาเชา
3. รายไดคาบริการ
4. ดอกเบี้ยรับ-จาย

5. ดอกเบ้ียคางรับ-คางจาย

6. เงินฝาก-เงินรับฝาก

 27.51 
 0.07 

 19.46 
 0.02 
 0.12 

 9.12 

 1.70 
 3.17 
 0.15 
 0.29 

 

0.03 
 

5.00 

เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553
จากมติที่ประชุมผูถือหุน
ราคาตามสัญญา
อิงกับประเภทและอัตราของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
แหงหนึ่ง จากมติที่ประชุม
ผูถือหุน

จากมติที่ประชุมผูถือหุน

จากมติที่ประชุมผูถือหุน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อิงกับประเภทและอัตราของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
แหงหนึ่ง
เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

รวมปริมาณการจัดซื้อ
วัตถุดิบเพื่ออํานาจ
การตอรองราคาที่ดีขึ้น 
และบริษัทในกลุม
มีสภาพคลองสวนเกิน
นํามาฝากกับบริษัทฯ 
เพื่อบริหารเงินภายใน
กลุมใหมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเปนปกติของ
การลงทุนควรมีผล
ตอบแทน

เปนปกตขิองการลงทนุ
ควรมีผลตอบแทน

เพื่อพัฒนาที่ดินที่วาง
เปลาของบริษัทใหเกิด
ประโยชนเพิ่มขึ้นโดย
การปลูกยาง จึงตอง
ใหกูเงินเพื่อเปนเงิน
ทุนหมุนเวียน

14

15

16

17

บริษัท  ยูเนี่ยนไพโอเนียร  จํากัด 
(มหาชน)

บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอรปอเรชั่น 
จํากัด

บริษัท  ยูเนี่ยนชูส  จํากัด

บริษัท  วีนัสชูส  จํากัด

บริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ

กรรมการและ
ผูเกี่ยวของ
ถือหุนมากกวา 
10%

บริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ

บริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ

1. ซื้อ-ขาย สินคา
2. เงินปนผลรับ-จาย
3. รายไดคาเชา
4. ลูกหนี้-เจาหนี้

1. รายไดคาเชา
2. เงินปนผลรับ-จาย
3. ลูกหนี้-เจาหนี้

1. เงินฝาก-เงินรับฝาก

2. ดอกเบี้ยคางรับ-คาง
จาย

3. ดอกเบี้ยรับ-จาย

1. เงินฝาก-เงินรับฝาก
2. ดอกเบี้ยรับ-จาย
3. รายไดคาเชา
4. ดอกเบี้ยคางรับ-คาง
จาย

14.73 
55.08 
3.31 
1.86 

 0.01 
 2.04 
 0.58

 
 20.00 

 0.02 

 0.12 

 3.00 
 0.01 
 0.42 
 0.01 

 

เทียบเคียงกับราคาตลาดได
จากมติที่ประชุมผูถือหุน
ราคาตามสัญญา
เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

ราคาตามสัญญา
จากมติที่ประชุมผูถือหุน
เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

อิงกับประเภทและอัตราของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
แหงหนึ่ง

เทียบเคียงกับราคาตลาดได
ราคาตามสัญญา
เปนยอดคงคางระหวางกัน 
ณ  วันสิ้นป 2553

รวมปริมาณการจัดซื้อ
วัตถุดิบ เพื่ออํานาจ
การตอรองราคาที่ดี
ขึ้น และเปนปกติของ
การลงทุนควรมีผล
ตอบแทน

เปนปกตขิองการลงทนุ
ควรมีผลตอบแทน

บริษัทในกลุมมีสภาพ
คลองสวนเกินนํามา
ฝากกับบริษัทฯ เพื่อ
บริหารเงินภายในกลุม
ใหมีประสิทธิภาพ

บริษัทในกลุมมีสภาพ
คลองสวนเกินนํามา
ฝากกับบริษัทฯ เพื่อ
บริหารเงินภายในกลุม
ใหมีประสิทธิภาพ
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เรียน    ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดวยกรรมการอสิระ 3 ทาน นายสมภพ อมาตยกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ มี นางอารยา  อรุณานนทชัย และ นางสาวภคินี พฤฒิธํารง รวมเปนกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรและขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย 
 ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดัประชมุรวมกับฝายจดัการ สาํนกัตรวจสอบภายใน และผูสอบบญัชีของบรษิทั เพ่ือ
สอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล ความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง ติดตามและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข ไดรายงานผลการสอบทานให
กับคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส โดยมีกิจกรรมการสอบทานสรุปไดดังนี้

1. การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดใหมีการประชุม 9 ครั้ง มีกรรมการเขารวมประชุม ดังนี้

     รายชื่อ           จํานวนครั้ง
 - นายสมภพ       อมาตยกุล     9
 - นางอารยา       อรุณานนทชัย    7
 - นางสาวภคินี     พฤฒิธํารง     9 

 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํป 2553 และสอบทานกบัผูสอบบญัชี
เก่ียวกับนโยบายทางการบญัชีทีบ่รษิทัถือปฏบิตัคิวามถกูตองของงบการเงนิ บรษิทัมีการเปดเผยขอมลูเก่ียวกบัรายการปรบัปรงุบญัชีที่
มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญและไดสะทอนอยูในงบการเงินแลว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทํางบ
การเงินเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานบัญชี และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานความพรอม
ของบรษิทัในการจดัทํางบการเงนิทีอ่งิตามมาตรฐานสากลของรายงานทางการเงนิ (International Financial Reporting Standard-IFRS) 
และมีความเห็นวา บริษัทมีความพรอมที่จะทํารายงานตามมาตรฐานดงักลาวในป 2554
 3. สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน รวมถงึการเปดเผยขอมลูของรายการ
ดงักลาวตามเกณฑและขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย และมคีวามเหน็วารายการระหวางกนัทีเ่กดิขึน้ไดมกีารดาํเนนิการอยางสมเหตุ
สมผลโดยคาํนงึถงึประโยชนของบรษิทัและมกีารเปดเผยขอมลูอยางเพยีงพอตามมาตรฐานบญัชแีละตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย 
 4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง มีการ
กําหนดความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง
 5. สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาและใหความเหน็
ชอบกับแผนงานตรวจสอบภายใน ทบทวนผลการตรวจสอบภายในและใหคําแนะนําแกฝายบริหารในการปรับปรุงแกไข ใหคําแนะนํา
ในการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน
 6. สอบทานใหบริษัทถือปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
 7. การประเมินตนเองเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินดัง
กลาวอยูที่รอยละ 95.9
 8. คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมพิจารณาคณุสมบตัแิละคาตอบแทนทีผู่สอบบญัชี เสนอ และเหน็ชอบใหคณะกรรมการ
บริษัทเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

        
    
                    ( นายสมภพ  อมาตยกุล )
                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
               บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 

            23 กุมภาพันธ 2554

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายสมภพ อมาตยกล )



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 71

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฎในรายงานประจาํป งบการเงนิดงักลาวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  โดยเลอืกใชนโยบายการบญัชี

ที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งยังใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการอยางดีที่สุดในการจัดทํา รวม

ทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การบัญชีที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใชโดยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550  ในสวนที่เกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

บัญชีเงินลงทุนไดบันทึกตามวิธีราคาทุนเดิม เสมือนหนึ่งใชวิธนีี้ในงบการเงินตั้งแตเริ่มแรก สําหรับงบการเงินรวม ยังคงใชวิธี

รบัรูกาํไรขาดทนุจากเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีเหมอืนเดมิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดเตรยีมการเพือ่รองรบัมาตรฐานการบญัชี

ใหมที่เกี่ยวของกับกลุมของบริษัทฯ ซึ่งจะบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไปดวย ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทฯ ได

รับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี

 คณะกรรมการไดจดัใหมกีารดาํรงรกัษาไว ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพ่ือใหมัน่ใจได

อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อให

ทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนกรรมการที่

ไมเปนผูบริหาร เปนผูดแูลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน สวนความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงไวตามเอกสารหนา 70 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง

ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

            ในนามของคณะกรรมการบริษัท

    

                        

                        ( นายพนัส สิมะเสถียร )              ( นายฐิติวัฒน สืบแสง )

          ประธานกรรมการ     กรรมการผูอํานวยการ

        23 กุมภาพันธ 2554               23 กุมภาพันธ 2554

รายงานคณะกรรมการ



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)72

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแตละปของบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจา
ไมไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ของบริษัทยอยในตางประเทศจํานวนหนึ่ง ซึ่งมียอดสินทรัพย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 4,273 ลานบาท รายไดรวมและ
ขาดทุนสทุธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 904 
ลานบาท และ 94 ลานบาทตามลําดับ (2552: สินทรัพยรวม
จํานวน 4,557 ลานบาท รายไดรวมและกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 1,060 ลานบาท และ 168 ลาน
บาทตามลําดับ) งบการเงินของบริษัทยอยเหลานี้ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งขาพเจาไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอยเหลานั้นแลว การเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่
เกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมจึงถือตามรายงาน
ของผูสอบบัญชีอ่ืนน้ัน นอกจากน้ีงบการเงินรวม ซ่ึงมียอดคงเหลือ
ของเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวนหนึ่งตามวิธีสวนไดเสียจํานวน
ประมาณ 5,701 ลานบาท (2552: 6,207 ลานบาท) และมีสวน
แบงกําไรสําหรับป 2553 จํานวน 321 ลานบาท (2552: สวนแบง
กําไร 577 ลานบาท) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ดังนั้นการ
แสดงความเห็นของขาพเจาในสวนที่เก่ียวกับบริษัทรวมเหลานี้ 
ในงบการเงินรวมสําหรับปจึงถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่น
นั้นดวยเชนกัน
 

รายงานผูสอบบัญชและงบการเงน
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติ
งานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดง
ขอมลูท่ีขดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัหรอืไม การตรวจสอบ
รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นาํเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขาพเจาเชือ่วาการตรวจสอบดงักลาว
ประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคกอนให
ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
 จากการตรวจสอบของขาพเจาและจากรายงานของผู
สอบบญัชีอืน่ ขาพเจาเห็นวางบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท 
สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท 
สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ศุภชัย ปญญาวัฒโน

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สาํนักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2554



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 73

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6  1,588,076,207  1,373,408,128  240,994,232  183,837,880 
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 7  910,259,438  1,038,113,937  -  - 
ลูกหนี้การคา 9

กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  157,543,282  96,455,556  284,470,093  159,066,668 
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  1,413,816,451  1,413,097,487  66,686,270  211,724,627 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (32,920,782)  (33,827,801)  (4,835,461)  (8,083,284)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ  1,538,438,951  1,475,725,242  346,320,902  362,708,011 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10  1,226,705,659  1,168,700,949  24,247,587  736,492 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 8  -  -  318,711,000  501,740,000 

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่เลิกใชงานและจัด
     ประเภท เปนถือไวเพื่อขาย 14  -  4,935,459  -  - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

เงินทดรองจาย  157,983,323  161,817,806  6,023  316,020 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา  45,346,814  16,895,779  28,417,816  14,612,754 
คาใชจายจายลวงหนา  42,096,581  18,036,126  1,447,633  1,315,909 
รายไดคางรับ  27,820,360  36,548,195  6,195,621  11,684,562 
ภาษีซื้อรอเรียกคืน  26,595,342  22,240,588  11,340,513  5,181,310 
อากรขาเขารอเรียกคืน  10,830,666  18,317,707  -  - 
อื่นๆ  39,879,641  82,630,159  13,680,017  39,255,829 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  5,614,032,982  5,417,370,075  991,361,344  1,121,388,767 
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  
     กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  -  84,000,000  -  84,000,000 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 11  -  -  5,648,572,799  5,706,656,892 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 12  7,697,345,082  8,085,565,923  3,787,966,899  4,255,506,803 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 13  1,562,786,703  1,298,436,443  1,457,210,387  1,258,058,695 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 15  3,477,369,625  3,291,148,720  483,619,189  403,544,650 
สินทรัพยไมมีตัวตน -  
     คอมพิวเตอรซอฟทแวร - สุทธิ 16  3,471,557  2,821,577  -  - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

ที่ดินรอการพัฒนา  403,686,133  403,686,133  275,091,133  275,091,133 
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย  163,825,153  218,512,690  14,612,754  41,093,982 
สิทธิการเชาที่ดิน  70,938,252  69,043,823  -  - 
อื่น ๆ  43,937,202  39,342,750  13,260,663  14,350,105 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  13,423,359,707  13,492,558,059  11,680,333,824  12,038,302,260 
รวมสินทรัพย  19,037,392,689  18,909,928,134  12,671,695,168  13,159,691,027 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)74

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
     จากสถาบันการเงิน 17  157,621,386  156,613,482  -  56,735,693 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท  43,063,252  38,283,530  43,063,252  38,283,530 

เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  67,825,103  50,254,565  61,685,754  105,622,858 

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  785,869,332  595,497,805  69,678,195  31,554,926 

รวมเจาหนี้การคา  853,694,435  645,752,370  131,363,949  137,177,784 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
     ชําระภายในหนึ่งป 18  86,020,000  454,429,917  82,000,000  450,009,917 
สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
     ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19  60,810,466  45,189,814  -  - 
เจาหนี้คาหุน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  68,131,500  -  -  173,288,039 

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 8  77,514,163  256,154,621  807,077,925  1,018,177,621 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
สํารองเผ่ือเงินชดเชย และเงินบําเหน็จ
พนักงาน 1.2  198,158,808  -  3,147,379  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจาย  434,566,762  354,988,780  52,103,130  31,568,669 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  79,456,696  84,439,464  -  - 

เงินมัดจํารับคาที่ดินและสวนปรับปรุง 14  -  174,799,375  -  - 
อื่นๆ  206,959,225  192,778,582  1,735,144  5,275,406 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,265,996,693  2,403,429,935  1,120,490,779  1,910,516,659 

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่
     ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18  494,088,500  1,158,422,666  288,749,000  931,468,166 
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
     จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 19  55,092,511  47,468,104  -  - 
ประมาณการหนี้สินระยะยาว

สํารองเผ่ือเงินชดเชย และเงินบําเหน็จ
พนักงาน  278,854,946  448,743,452  27,329,829  36,283,889 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  63,701,786  62,427,158  -  1,565,604 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  891,737,743  1,717,061,380  316,078,829  969,317,659 

รวมหนี้สิน  3,157,734,436  4,120,491,315  1,436,569,608  2,879,834,318 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 75

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 300,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท  3,000,000,000  3,000,000,000  3,000,000,000  3,000,000,000 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 300,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท  3,000,000,000  3,000,000,000  3,000,000,000  3,000,000,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  2,599,000,000  2,599,000,000  2,599,000,000  2,599,000,000 

หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 20  (234,404,410)  (234,404,410)                   -                        - 

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
    เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  352,374,637  245,160,581  323,260,485  230,577,975 

สวนต่ํากวาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  
    ซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย      1.2  (28,022,567)  (28,022,567)                   -                        - 
    เพิ่มเติมในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชี 
    ณ วันซื้อ

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  (791,355,070)  (192,230,009)                   -                        - 

กําไรสะสม

จัดสรรแลว 

สํารองตามกฎหมาย 21  1,018,734,063  932,396,487  750,000,000  687,112,369 

สํารองอื่น  272,853,209  209,615,078                   -                        - 

ยังไมไดจัดสรร  8,220,371,448  6,950,539,862  4,562,865,075  3,763,166,365 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
 

14,409,551,310 
 

13,482,055,022 
 

11,235,125,560 
 

10,279,856,709 

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  1,470,106,943  1,307,381,797                   -                   -

รวมสวนของผูถือหุน
 

15,879,658,253 
 

14,789,436,819 
 

11,235,125,560 
 

10,279,856,709 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
 

19,037,392,689 
 

18,909,928,134 
 

12,671,695,168 
 

13,159,691,027 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)76

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
รายได
รายไดจากการขายและบริการ 23, 25  10,141,098,930  8,617,565,705  3,022,422,844  2,380,862,980 
รายไดอื่น

กําไรจากการจําหนายที่ดินอาคารและอุปกรณ 14  597,078,973  62,040,251  1,712,303  16,827,264 
เงินปนผลรับ  352,619,016  113,872,645  973,222,529  852,099,206 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 11, 12  91,748,208  -  -  5,308,000 
คาเชารับ  27,475,945  14,047,660  180,725,672  177,677,904 
ดอกเบี้ยรับ  22,338,713  22,872,214  28,621,700  29,083,894 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
    ของเงินลงทุน - เพื่อคา 7  -  250,185,835  -  - 
อื่น ๆ  337,486,345  254,548,486  102,920,970  39,187,450 

รวมรายไดอื่น  1,428,747,200  717,567,091  1,287,203,174  1,120,183,718 

รวมรายได  11,569,846,130  9,335,132,796  4,309,626,018  3,501,046,698 
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ  8,647,080,955  7,135,690,348  2,795,255,116  2,173,601,959 
คาใชจายในการขาย  281,027,746  241,718,535  11,738,774  13,659,959 
คาใชจายในการบริหาร  678,262,398  787,759,154  300,205,278  260,608,598 
คาตอบแทนผูบริหาร 8  98,081,435  99,719,014  31,592,554  30,448,559 
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) 10  16,121,888  5,587,963  -  (342,036)
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน 
         อาคารและอุปกรณ 15  (225,171,580)  (44,180,541)  (151,674,986)  - 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
         ของเงินลงทุน - เพื่อคา 7  3,128,323  -  -  - 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) 11, 12, 13  612,855  328,784,780  (106,718,066)  114,991,079 
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  12,028,384  8,505,080  (216,392)  17,366,991 
ขาดทุนจากการลดทุนและปดกิจการของ
         บริษัทยอย และการตัดจําหนายเงินลงทุน 34,634,236  8,268,464  7,422,415  11,461,636 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน  -  18,683,722  32,866,869  - 

รวมคาใชจาย  9,545,806,640  8,590,536,519  2,920,471,562  2,621,796,745 
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
        ในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน
          และภาษีเงินไดนิติบุคคล  2,024,039,490  744,596,277  1,389,154,456  879,249,953 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12  531,237,205  690,784,344  -  - 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  2,555,276,695  1,435,380,621  1,389,154,456  879,249,953 
คาใชจายทางการเงิน  (63,535,605)  (92,117,347)  (48,406,959)  (75,940,517)

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  2,491,741,090  1,343,263,274  1,340,747,497  803,309,436 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (314,659,501)  (201,998,833)  (28,161,156)  (28,634,255)

        กําไรสุทธิสําหรับป  2,177,081,589  1,141,264,441  1,312,586,341  774,675,181 

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  1,823,832,925  982,260,156  1,312,586,341  774,675,181 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  353,248,664  159,004,285 

 2,177,081,589  1,141,264,441 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  24
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  6.29  3.39  4.38  2.58 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)  289,977,306  289,977,306  300,000,000  300,000,000 

                                                                                             หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

77

(หนวย: บาท)
                         งบการเงินรวม

                                                                         สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออก

และชําระเต็ม
มูลคาแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน
สามัญ

หุนของ
บริษัทฯ
ที่ถือโดย
บริษัทยอย

สวนเกิน
(ต่ํากวา) ทุน
จากการ

เปลี่ยนแปลง
มูลคาเงิน
ลงทุน

ในหลักทรัพย
เผื่อขาย

สวนต่ํากวา
ของเงินลงทุน
ในบริษัทยอย
ซึ่งเกิดจาก
การซื้อเงิน
ลงทุน

ในบริษัทยอย
เพิ่มเติม

ในราคาที่สูง
กวามูลคา
ตามบัญชี
ณ วันซื้อ

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

กําไรสะสม

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

บริษัทใหญ

สวนของ
ผูถือหุน
สวนนอย 
ของ

บริษัทยอย รวม

จัดสรรแลว
- สํารอง

ตามกฎหมาย
จัดสรรแลว
- สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  3,000,000,000  2,599,000,000  (234,404,410)  (17,616,711)  -  505,401,576  883,118,697  207,063,083  6,310,086,797  13,252,649,032  1,293,045,026  14,545,694,058 
รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - -  267,824,605 - - - - -  267,824,605 -  267,824,605 

สวนที่โอนไปงบกําไรขาดทุนเนื่องจากขาย - - -  (5,047,313) - - - - -  (5,047,313) -  (5,047,313)
สวนต่ํากวาของเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งเกิด
  จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติมใน
    ราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชี ณ วันซื้อ - - - -  (28,022,567) - - - -  (28,022,567) -  (28,022,567)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - -  (697,631,585) - - -  (697,631,585) -  (697,631,585)

รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - -  262,777,292  (28,022,567)  (697,631,585) - - -  (462,876,860) -  (462,876,860)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - -  982,260,156  982,260,156 -  982,260,156 

รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป - - -  262,777,292  (28,022,567)  (697,631,585) - -  982,260,156  519,383,296 -  519,383,296 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 27) - - - - - - - -  (300,000,000)  (300,000,000) -  (300,000,000)

หัก: เงินปนผลจายสําหรับหุนของบริษัทฯ

ที่ถือโดยบริษัทยอย (หมายเหตุ 20) - - - - - - - -  10,022,694  10,022,694 -  10,022,694 

เงินปนผลจาย - สุทธิ - - - - - - - -  (289,977,306)  (289,977,306) -  (289,977,306)

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - -  49,277,790 -  (49,277,790) - - -

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองอื่น - - - - - - -  2,551,995  (2,551,995) - - -

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - - - - - - - - -  14,336,771  14,336,771 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  3,000,000,000  2,599,000,000  (234,404,410)  245,160,581  (28,022,567)  (192,230,009)  932,396,487  209,615,078  6,950,539,862  13,482,055,022  1,307,381,797  14,789,436,819 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

78

(หนวย: บาท)
                         งบการเงินรวม

                                                                    สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

ทุนเรือนหุน
ที่ออก

และชําระ
เต็ม

มูลคาแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน
สามัญ

หุนของ 
บริษัทฯ
ที่ถือโดย
บริษัทยอย

สวนเกิน
ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลคาเงิน
ลงทุน

ในหลักทรัพย
เผื่อขาย

สวนต่ํากวา
ของเงินลงทุน
ในบริษัทยอย
ซึ่งเกิดจาก

การ
ซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทยอย

เพิ่มเติม
ในราคาที่สูง
กวามูลคา
ตามบัญชี
ณ วันซื้อ

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

กําไรสะสม

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

บริษัทใหญ

สวนของ
ผูถือหุน
สวนนอย 
ของ

บริษัทยอย รวม

จัดสรรแลว- 
สํารอง

ตามกฎหมาย
จัดสรรแลว- 
สํารองอื่น ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  3,000,000,000  2,599,000,000  (234,404,410)  245,160,581  (28,022,567)  (192,230,009)  932,396,487  209,615,078  6,950,539,862 
 

13,482,055,022  1,307,381,797 
 

14,789,436,819 

รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - -  103,876,490 - -  -  - -  103,876,490 -  103,876,490 

สวนที่โอนไปงบกําไรขาดทุนเนื่องจากขาย - - -  3,337,566 - -  -  - -  3,337,566 -  3,337,566 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - -  (599,125,061)  -  - -  (599,125,061) -  (599,125,061)

สํารองอื่นเพิ่มขึ้น - - - - - -  -  30,540,327 -  30,540,327 -  30,540,327 

รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - -  107,214,056 -  (599,125,061)  -  30,540,327 -  (461,370,678) -  (461,370,678)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - -  -  -  1,823,832,925  1,823,832,925 -  1,823,832,925 

รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป - - -  107,214,056 -  (599,125,061)  -  30,540,327  1,823,832,925  1,362,462,247 -  1,362,462,247 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 27) - - - - - -  - -  (450,000,000)  (450,000,000) -  (450,000,000)

หัก: เงินปนผลจายสําหรับหุนของบริษัทฯ

ที่ถือโดยบริษัทยอย (หมายเหตุ 20) - - - - - -  - -  15,034,041  15,034,041 -  15,034,041 

เงินปนผลจาย - สุทธิ - - - - - -  - -  (434,965,959)  (434,965,959) -  (434,965,959)

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - - -  86,337,576 -  (86,337,576) - - -

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองอื่น - - - - - - -  32,697,804  (32,697,804) - - -

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - - - - - - - - -  162,725,146  162,725,146 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  3,000,000,000  2,599,000,000  (234,404,410)  352,374,637  (28,022,567)  (791,355,070)  1,018,734,063  272,853,209  8,220,371,448 
 

14,409,551,310  1,470,106,943 
 

15,879,658,253 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

79

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระเต็ม
มูลคาแลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

สวนเกินทุน
จากการ

เปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพย

เผื่ื่อขาย

กําไรสะสม

รวม

จัดสรรแลว
สํารอง

ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  3,000,000,000  2,599,000,000  64,655,364  659,123,540  3,316,480,013  9,639,258,917 

รายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน  -  -  166,643,111  -  -  166,643,111 

สวนที่โอนไปงบกําไรขาดทุนเนื่องจากขาย  -  -  (720,500)  -  -  (720,500)

รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน  -  -  165,922,611  -  -  165,922,611 

กําไรสุทธิสําหรับป  -  -  -  -  774,675,181  774,675,181 

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป  -  -  165,922,611  -  774,675,181  940,597,792 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 27)  -  -  -  -  (300,000,000)  (300,000,000)

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  -  -  -  27,988,829  (27,988,829)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  3,000,000,000  2,599,000,000  230,577,975  687,112,369  3,763,166,365  10,279,856,709 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  3,000,000,000  2,599,000,000  230,577,975  687,112,369  3,763,166,365  10,279,856,709 

รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน  -  -  89,344,945  -  -  89,344,945 

สวนที่โอนไปงบกําไรขาดทุนเนื่องจากขาย  -  -  3,337,565  -  -  3,337,565 

รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน  -  -  92,682,510  -  -  92,682,510 

กําไรสุทธิสําหรับป  -  -  -  -  1,312,586,341  1,312,586,341 

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป  -  -  92,682,510  -  1,312,586,341  1,405,268,851 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 27)  -  -  -  -  (450,000,000)  (450,000,000)

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  -  -  -  62,887,631  (62,887,631)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  3,000,000,000  2,599,000,000  323,260,485  750,000,000  4,562,865,075  11,235,125,560 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)80

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี  2,491,741,090  1,343,263,274  1,340,747,497  803,309,436 
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษี     
     เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  568,923,953  610,013,129  100,569,573  128,204,794 
บันทึก (โอนกลับ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  12,028,384  8,505,080  (216,392)  17,366,991 
บันทึก (โอนกลับ) คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ  16,121,888  5,587,963                  -  (342,036)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  59,909,764  9,984,088  12,938,220  92 
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (597,078,973)  (62,040,251)  (1,712,303)  (16,827,264)
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (225,171,580)  (44,180,541)  (151,674,986)                - 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ)  612,855  328,784,780  (106,718,066)  114,991,079 

ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มูลคาของเงินลงทุน - เพื่อคา

 3,128,323  (250,185,835)                 -                - 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (531,237,205)  (690,784,344)                 -                - 
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุน  (91,748,208)  18,683,722  32,866,869  (5,308,000)

ขาดทุนจากการลดทุนและปดกิจการของบริษัทยอย 
และการตัดจําหนายเงินลงทุน

 34,634,236  8,268,464  7,422,415  11,461,636 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  (772,719)  (3,855,298)  (150,574)  978,593 
เงินปนผลรับจากการลงทุน  (352,619,016)  (113,872,645)  (973,222,529)  (852,099,206)

บันทึก (โอนกลับ) สํารองเผื่อเงินชดเชย
     และเงินบําเหน็จพนักงาน

 28,270,302  19,009,486  (5,806,681)  (4,625,139)

ดอกเบี้ยรับ  (22,338,713)  (22,872,214)  (28,621,700)  (29,083,894)
คาใชจายดอกเบ้ีย  56,107,510  82,905,885  47,818,748  74,066,407 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
     และหนี้สินดําเนินงาน

 1,450,511,891  1,247,214,743  274,240,091  242,093,489 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา  (75,587,434)  208,464,216  15,932,662  97,305,045 
สินคาคงเหลือ  (74,126,598)  65,185,991  (23,511,095)  2,537,671 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  30,191,352  (65,993,981)  20,995,639  9,383,579 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (14,631,430)  (16,300,871)  (2,040)  2,502,280 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา  208,354,187  (454,886,518)  (5,813,836)  (206,046,165)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  295,136,298  (30,020,588)  21,842,492  (25,111,933)

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (196,884,178)  (4,466,667)  (4,712,983)                  -   

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,622,964,088  949,196,325  298,970,930  122,663,966 
จายดอกเบี้ย  (58,925,090)  (86,108,329)  (49,505,965)  (81,717,556)
จายภาษีเงินได  (364,989,083)  (174,814,909)  (56,578,972)  (43,247,010)

รับคืนภาษีเงินได  70,947,494  12,387,309  41,093,982                  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  1,269,997,409  700,660,396  233,979,975  (2,300,600)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงนสด
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) 81

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง (เพิ่มขึ้น)                  -                  -  183,029,000  (171,580,000)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (770,326,885)  (96,485,971)                  -                  - 
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุน  (197,622,290)  (958,057,673)  (149,295,590)  (2,396,677,145)
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  442,985,183  101,598,574  3,330,939  24,949,966 
เงินมัดจํารับคาที่ดินและสวนปรับปรุง                 -  174,799,375                 -                 - 
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน  1,178,219,611  441,907,091  338,030,555  84,861,000 
เงินสดรับจากการปดกิจการของบริษัทยอยและการคืนเงินลงทุน  15,152,996  11,812,545  8,401,081  6,346,269 
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทยอย                 -                 -  288,447,550  4,528,673,896 
เงินสดจายคืนเจาหน้ีคาหุน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน                 -                 -  (173,288,039)  (2,254,712,600)
เงินสดรับจากลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  84,000,000  116,600,000  84,000,000  116,600,000 
เงินปนผลรับจากการลงทุน  711,533,132  446,115,220  973,222,529  852,099,206 
ดอกเบี้ยรับ  27,934,458  29,491,477  34,115,378  35,988,962 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 15)  (607,838,008)  (358,052,412)  (42,434,500)  (31,476,369)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  884,038,197  (90,271,774)  1,547,558,903  795,073,185 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
  สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,007,904  (673,712,694)  (56,735,693)  (363,796,931)
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น  4,181,946  2,813,687  4,181,946  38,848,302 
เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (178,640,458)  155,639,854  (211,099,696)  (31,689,499)
เงินสดจายคืนทุนผูถือหุนสวนนอย  (917,500)  (5,982,809)                   -                  - 
จายเงินปนผล (หมายเหตุ 27)  (624,445,257)  (396,282,773)  (450,000,000)  (300,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว                  -  278,453,430                   -  250,000,000 
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (1,015,149,083)  (309,923,017)  (1,010,729,083)  (294,248,017)

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน  (60,988,766)  (45,202,613)                   -                   - 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,874,951,214)  (994,196,935)  (1,724,382,526)  (700,886,145)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง  (64,416,313)  (183,213,393)                   -                   - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  214,668,079  (567,021,706)  57,156,352  91,886,440 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  1,373,408,128  1,940,429,834  183,837,880  91,951,440 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  1,588,076,207  1,373,408,128  240,994,232  183,837,880 

     
     ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด                                                               

รายการอุปกรณที่ยังไมไดจายชําระ  83,848,186  66,604,339                 -                  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงนสด (ตอ)
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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1. ขอมูลทั่วไป

1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
 บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชน ซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

คือการลงทุนและจําหนายวัตถุดิบและผลิตภัณฑบางประเภทของบริษัท ในกลุมประเภท ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเทปกาว ท่ีอยูตาม
ท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยูที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

อยางไรก็ตาม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติใหสาขา
ศรีราชาเปลี่ยนประเภทธุรกิจจากการรับจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจใหเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป

1.2 ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย - บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) (“ยูเนี่ยน

เทคโนโลยี่  (2008)”)  ครั้งที่ 2/2552 มีมติใหยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ดําเนินการขอเพิกถอนหุนของยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ออก
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยสมัครใจ และไดเสนอมติดังกลาวใหที่ประชุมใหญสามัญผู
ถือหุนพิจารณาและอนุมัติในวันที่ 27 เมษายน 2552 

 วันที่ 27 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ประจําป 2552 มีมติให ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ 
(2008) ดําเนินการเพิกถอนหุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยสมัครใจ ทั้งนี้บริษัทฯ ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญไดเเจงความประสงคขอเสนอซื้อหุนจากผูถือหุนรายยอยทั้งหมด 

 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย 
(Tender Off er) หุนสามัญของยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จากผูถือหุนรายยอย ในราคาหุนละ 10.03 บาท เนื่อง จากเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2552 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) เพิกถอนหลักทรัพยจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทฯ จัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุนทั่วไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยกําหนด ทั้งนี้มีระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพยดังกลาวตั้งแต วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 14 
สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และมีผลสรุปครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 
บริษัทฯ ไดแจงแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพยตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ถึงจํานวนหุนที่มี
ผูแสดงเจตนาขายและบริษัทฯ รับซื้อไวทั้งหมดจํานวน 6,532,067 หุนรวมกับหุนเดิมที่บริษัทฯถืออยูกอนหนาเปนจํานวนหุนใหมที่
บริษัทฯถือทางตรงจํานวน 55,843,313 หุน การซื้อหุนดังกลาวนี้ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) 
เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 82.19 เปนรอยละ 93.07 และมีคาความนิยมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวน 28 ลาน
บาท โดยไดแสดงไวภายใตรายการ “สวนต่ํากวาของเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเตมิในราคา
ที่สูงกวามูลคาตามบัญชี ณ วันซื้อ” ในสวนของผูถือหุน

 ตอมาในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดพิจารณา คําขอเพิกถอนหุน
สามัญของยูเน่ียนเทคโนโลย่ี (2008) จํานวน 60 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวม 600 ลานบาท จากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเห็นวา ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2542 แลวอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 171 (4) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนรวม
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยจึงสั่งเพิกถอน
หลักทรัพยยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมัติใหยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ลดทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลวจากเดิมหุนสามัญจํานวน 60 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคา 600 ลานบาท ลดลง
เหลือ 30 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคา 300 ลานบาท โดยยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ไดจดทะเบียนการลดทุนดังกลาว
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 และไดจายคืนทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 28 
มกราคม 2553 โดยในสวนของบริษัทฯไดรับคืนทุนมาเปนจํานวน 279 ลานบาท

นอกจากนี้ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ไดมีมติ
อนุมัติใหยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ซื้อทรัพยสินและเชาอาคารและทรัพยสินอื่นจากบริษัทฯ เพื่อใหประกอบธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสใหกับบริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายทรัพยสินวาในกรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกการจางผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสกับยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) บริษัทฯ จะตองรับซื้อทรัพยสินที่ขายใหกับ ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ดังกลาวขางตนคืน
ในราคาตามมูลคาตามบัญชี ณ ขณะนั้น และเนื่องจากสาขาศรีราชามีการเปลี่ยนประเภทธุรกิจตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 1.1 ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดมีหนังสือแจงขอบอกเลิกการจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสกับยูเนี่ยน
เทคโนโลยี่ (2008) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ที่ประชุมคณะกรรมการของ ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ครั้งที่ 12/2553 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2553 จึงมีมติใหยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ดําเนินการเลิกธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  โดยขายทรพัยสิน
คืนใหกับบริษัทฯตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายทรัพยสินดังกลาวบอกเลิกสัญญาเชาทรัพยสินกับบริษัทฯ และยูเนี่ยนเทคโนโลย่ี
(2008)จะตองรับผิดชอบเงินชดเชยการจางแรงงานตามกฎหมายตอไป

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการ
เงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)     งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และ

บริษัทยอย(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี (ลักษณะธรุกิจและอตัรารอยละของการถอืหุนในบริษัทยอยไดแสดงไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11)
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ชื่อบริษัท

จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

รอยละของสินทรัพย
ที่รวมอยูใน
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รอยละของรายได
ที่รวมอยูในรายได
รวมสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

กลุมสิ่งทอ
Shanghai Saha-Union Thread Industry Co., Ltd. จีน      0.48 0.64 0.82 1.07

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. จีน 2.62 2.66 0.84 0.91

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) ไทย 7.26 5.81 14.40 7.40

บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด ไทย 0.91 0.75 3.39 4.13

กลุมพลาสติก สเตนเลสและโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) ไทย 2.79 3.05 7.60 10.17

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) ไทย 3.84 3.84 7.67 7.54

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด ไทย 4.73 3.47 14.35 15.42

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จํากัด ไทย 0.55 0.51 0.52 0.62

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักคอรปอเรชั่น จํากัด ไทย 0.36 0.24 1.49 0.76

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด ไทย 0.27 0.26 0.06 0.08

กลุมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) ไทย 2.95 3.28 0.47 0.45

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด ไทย 5.44 5.84 19.48 19.63

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด ไทย 0.03 0.02 0.22 -

(ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด)
กลุมผลิตกระแสไฟฟา
Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. จีน 3.16 3.10 3.76 4.12

กลุมการลงทุนและอื่น ๆ
Saha-Union International Ltd. ฮองกง 2.55 3.34 0.83 2.99

Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. จีน 8.35 8.48 0.64 0.64

Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd. ฮองกง 5.28 5.72 0.58 1.28

(ถือหุนรอยละ 100.00 โดย Saha-Union International Ltd.)

บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด ไทย 1.26 0.95 0.12 0.13

บริษัท วีนัสชูส จํากัด ไทย 0.15 0.17 0.11 0.10

บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ จํากัด ไทย 0.01 0.02 0.02 0.02

บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด ไทย 0.24 0.24 0.04 0.03
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ชื่อบริษัท

จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

รอยละของสินทรัพย
ที่รวมอยูใน
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รอยละของรายได
ที่รวมอยูในรายได
รวมสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

กลุมการลงทุนและอื่น ๆ (ตอ)
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จํากัด ไทย 0.44 0.44 0.01 0.01

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด ไทย 0.04 0.03 - -

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด ไทย - - - 0.17

บริษัท เท็กซปอรตอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย 0.02 0.02 0.05 0.01

บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอรสดีเวลลอปเมนท จํากัด ไทย - - - -

กลุมที่หยุดดําเนินงาน
บริษัท ยูเนี่ยนชูส จํากัด ไทย 0.03 0.04 - -

บริษัท ยูเนี่ยนการกอสราง จํากัด ไทย 0.69 0.70 - -

บริษัท ยูเนี่ยนโกเทคโมลดส จํากัด ไทย - - - -

(ถือหุนรอยละ 65.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน))

กลุมที่เลิกกิจการ
บริษัท ยูนิโซล จํากัด ไทย - 0.03 - 0.03

 บริษัท พลยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด ไทย - 0.01 - 0.01

 (ถือหุนรอยละ 50.00 โดยบริษัท ยูเน่ียนเทคโนโลย่ี (2008) จํากัด

(มหาชน) และรอยละ 49.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนชูส จํากัด)

กลุมที่อยูระหวางชําระบัญชี
Union Yagi Lao Co., Ltd. ลาว 0.01 0.15 0.34 0.35

(ถือหุนรอยละ 50.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด)

ข) บรษิทัฯ นาํงบการเงนิของบรษิทัยอยมารวมในการจดัทํางบการเงนิรวมตัง้แตวนัทีบ่รษิทัฯ มอีาํนาจในการควบคมุบรษิทั
ยอย จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) สนิทรพัยและหนีส้นิตามงบการเงนิของบรษิทัยอยซึง่จดัตัง้ในตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น 

ณ วันที่ในงบดุล สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดข้ึนจากการ
แปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว
ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ 

และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ  โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธี
ราคาทุน
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3.  การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมตามรายละเอียดขางลางน้ี 

ก)  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 (เวนแตแมบท
การบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที)

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิด

พลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรพัยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ข)  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12     ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)     การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล

    เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)     ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

    ตางประเทศ
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 ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
สําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินไดที่กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตาง
ชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยูระหวางการ
ประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรูรายได

ขายสินคา
 รายไดจากการขายสินคารับรู เ ม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ เปนสาระสําคัญ

ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับ
สินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว

รายไดคาบริการ
 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

รายไดคาเชา
 รายไดจากการใหเชาทรัพยสินบันทึกเปนรายไดตามระยะเวลาเชา

เงินปนผลรับ
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิในการรับเงินปนผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลองสงู ซึง่ถงึกาํหนด

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.3 ลูกหนี้การคา
 ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ
 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคาสุทธิที่

จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาโสหุยโรงงานดวย
 วัตถุดิบ สารเคมี อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทนุถวัเฉลีย่หรอืมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัแลวแตราคาใดจะต่าํกวา และ

จะถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช

4.5 สินทรัพยที่เลิกใชงานและจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยที่ เลิกใชงานและจัดประเภทเปนถือไว เพื่อขายเปนสินทรัพยที่มูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญ

มาจากการขาย มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป และการขายดังกลาวคาดวาจะเขาเงื่อนไขการรับรูรายการเปนการขาย
ที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภท สินทรัพยดังกลาวแสดงดวยมูลคาที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายและหยุดคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาว
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4.6 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกเปนกําไร

หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปน

รายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 
ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระในหน่ึงป รวมท้ังท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

บริษัทยอยตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนตํ่ากวามูลคาตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหนาย/รบัรูนีจ้ะแสดงเปนรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคา 

จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
ฉ) เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผือ่การ

ดอยคา
 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของปสวนมลูคา

ยุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
 เม่ือมกีารจาํหนายเงนิลงทนุ ผลตางระหวางสิง่ตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเปนรายไดหรอื

คาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของ

สินทรัพย
 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังน้ี

อาคาร - 20 ป

สวนปรับปรุงที่ดินและสิทธิการเชา - 5, 20 ป

เครื่องจักรและอุปกรณ - 3, 5, 10, 20 ป

แมพิมพ - 5 ป

ระบบสาธารณูปโภค - 5 ป

เครื่องตกแตงและติดตั้ง - 3, 5, 10 ป

ยานพาหนะ - 5, 10 ป

คอมพิวเตอร - 3, 5 ป

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณของสาขาหนึง่ของบรษิทัฯและของบรษิทัยอยแหงหนึง่ทีไ่ดมาตัง้แตป 2544 ใชวิธียอดคง
เหลือลดลงทวีคูณตามอายุการใชงาน 3-20 ป

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
 บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรู
ในงบกําไรขาดทุนเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.8  สินทรัพยไมมีตัวตน - คอมพิวเตอรซอฟทแวร
บริษัทยอยจะบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของคอมพิวเตอรซอฟทแวรน้ันตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก บริษัทยอยจะ

แสดงมูลคาของคอมพิวเตอรซอฟทแวรตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม
บริษัทยอยตัดจําหนายคอมพิวเตอรซอฟทแวรที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดประมาณ 5 ป อยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชงิเศรษฐกจิ และจะประเมนิการดอยคาของสนิทรพัยดงักลาวเมือ่มขีอบงชีว้าสนิทรพัยนัน้เกดิการดอยคาบริษัทยอยจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของคอมพิวเตอรซอฟทแวรดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใช
จายในงบกําไรขาดทุน

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯและ บริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทยอย

หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกบับรษิทัฯและบรษิทั
ยอย

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย

4.10 สัญญาเชาระยะยาว
 สัญญาเชาท่ีดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสิน
ระยะยาว สวนดอกเบีย้จายจะบนัทกึในงบกาํไรขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเชา สนิทรพัยทีไ่ดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา

 จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

4.11 เงินตราตางประเทศ
 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย และหน้ีสิน

ที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณและเงินลงทุน

ท่ัวไป รวมถึงสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ และ
บริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
น้ัน ท้ังน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลว
แตราคาใดจะสูงกวา 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรู

ในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่เคย
บันทึกโดยรับรูไปยังงบกําไรขาดทุนทันที 

4.13 ผลประโยชนพนักงาน
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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 นอกจากน้ีบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินชดเชยและเงินบําเหน็จพนักงานบันทึกเปนคาใชจายในบัญชีตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขซึ่งอางอิงกับกฎหมายแรงงานและระเบียบพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยคํานึงถึงความเปนไป
ไดที่พนักงานในแตละกลุมอายุจะทํางานกับบริษัทฯ และบริษัทยอยจนครบเกษยีณอายุ

4.14 ประมาณการหนี้สิน
 บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษทัยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได
 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก

กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
 บริษัทยอยในตางประเทศคํานวณภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 
การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

สัญญาเชา 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
 ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินท่ีคาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือ
ตนทุนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงิน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากสินคาเส่ือมคุณภาพ โดยคํานึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือฝาย
บริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลา
นานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือ
ไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเม่ือ
เลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
 นอกจากน้ีฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใช
ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

เงินชดเชยและเงินบําเหน็จพนักงาน
 เงินชดเชยและเงินบําเหน็จพนักงานบันทึกเปนคาใชจายในบัญชีตามหลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งอางอิงกับกฎหมาย
แรงงานและระเบยีบพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย โดยคาํนงึถงึความเปนไปไดทีพ่นกังานในแตละกลุมอายุจะทํางานกับบริษัทฯ
และบริษัทยอยจนเกษียณอายุ อยางไรก็ตามเงินชดเชยและเงินบํา เหน็จพนักงานที่ เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกตางไป
จากที่ประมาณไว

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

เงินสด 1,084,529 1,387,828 102,498 125,862

เงินฝากธนาคาร 926,268,491 789,260,222 240,891,734 183,712,018

พันธบัตรรัฐบาล 465,865,669 501,844,651 - -

ตั๋วเงินคลัง 194,857,518 80,915,427 - -

รวม 1,588,076,207 1,373,408,128 240,994,232 183,837,880

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย  เงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล และตั๋วเงินคลังมีอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 0.25 ถึง 1.86 ตอป (2552: รอยละ 0.25 ถึง 1.12 ตอป)

7. เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 (หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

2553 2552
ราคาทุน/ ราคาทุน/

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

หลักทรัพยเพื่อคา

ตราสารทุนในความตองการของตลาดตางประเทศ 863,370,426 791,440,812 1,060,982,259 983,182,328

หัก: คาเผ่ือการปรับมูลคาเงินลงทุน (80,205,347) (77,077,024)

ผลตางจากการแปลงคาเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 8,275,733 (722,907)

รวมหลักทรัพยเพื่อคา - สุทธิ 791,440,812 983,182,328



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)92

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

2553 2552
ราคาทุน/ ราคาทุน/

ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 43,818,626 44,931,609

พันธบัตร 75,000,000 10,000,000

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 118,818,626 54,931,609

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 910,259,438 1,038,113,937

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปน
ไปตามปกตธิุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

 งบการเงินรวม 

(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม
ขายสินคา 727 462 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
รายไดคาบริการ 6 5 ราคาตามสัญญา
รายไดคาเชา 16 13 ราคาตามสัญญา
ลูกหนี้จากการจําหนายเงินลงทุน        
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

10 84 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

เงินใหกูยืม                                                    

(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

69 - อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ดอกเบี้ยรับ - 7 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ซื้อสินคา 621 597 ราคาขายตอหักกําไรสวนเพิ่ม

เงินรับฝาก 
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

152 157 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ดอกเบี้ยจาย 1 2 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ
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(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ขายสินคา 25 22 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

รายไดคาบริการ 5 4 ราคาตามสัญญา

รายไดคาเชา 1 1 ราคาตามสัญญา

เงินใหกูยืม
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

- 2 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ซื้อสินคา 6 4 ราคาขายตอหักกําไรสวนเพิ่ม

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

  (หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ขายสินคา 714 336 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
รายไดคาบริการ 91 16 ราคาตามสัญญา
รายไดคาเชา 178 175 ราคาตามสัญญา
เงินใหกูยืม 
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

443 373 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ

  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ดอกเบี้ยรับ 25 21 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ซื้อสินคา 1,229 1,055 ราคาขายตอหักกําไรสวนเพิ่ม
เงินรับฝาก 
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

792 950 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ดอกเบี้ยจาย 4 7 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม

ขายสินคา 353 261 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
รายไดคาบริการ - 2 ราคาตามสัญญา
รายไดคาเชา 2 2 ราคาตามสัญญา
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

10 84 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ
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  (หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 นโยบายการกําหนดราคา

เงินใหกูยืม
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

69 - อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ดอกเบี้ยรับ - 7 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ซื้อสินคา 486 509 ราคาขายตอหักกําไรสวนเพิ่ม
เงินรับฝาก
(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน)

152 157 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

ดอกเบี้ยจาย 1 2 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
  ธนาคารพาณิชยในประเทศ

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคา 20 16 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
รายไดคาบริการ 3 4 ราคาตามสัญญา
รายไดคาเชา 1 1 ราคาตามสัญญา

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) - - 204,100,897 66,545,490
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน) - - 1,862,448 2,420,395

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จํากัด - - 4,001,533 3,473,874
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด - - 2,217,134 35,904,792

รวมลูกหนี้การคาบริษัทยอย - - 212,182,012 108,344,551

บริษัทรวม
บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริค เอเชีย จํากัด 68,638,840 31,835,812 - -

บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด 66,970,289 53,473,314 65,846,864 50,722,117
บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด 2,839,191 2,649,072 - -
บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด 6,591,884 142,043 6,441,217 -
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด 3,841,435 3,967,446 - -
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด 8,336,900 1,353,000 - -
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด 87,510 429,045 - -
อื่นๆ 9,413 8,269 - -

รวมลูกหนี้การคาบริษัทรวม 157,315,462 93,858,001 72,288,081 50,722,117
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต จํากัด
(เกี่ยวของกันโดยการถือหุน)

70,748 2,491,632 - -

อื่นๆ 157,072 105,923 - -

รวมลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 227,820 2,597,555 - -

รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 157,543,282 96,455,556 284,470,093 159,066,668

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย 
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด - - 313,611,000 496,740,000
บริษัท ยูเนี่ยนการกอสราง จํากัด - - 13,100,000 13,000,000
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด - - 5,000,000 5,000,000

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - 331,711,000 514,740,000

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (13,000,000) (13,000,000)

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 318,711,000 501,740,000

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวของกัน 
บริษัทรวม
บริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด - 84,000,000 - 84,000,000

รวมลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวของกัน - 84,000,000 - 84,000,000

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) - - 26,463,620 72,876,363

รวมเจาหนี้การคาบริษัทยอย - - 26,463,620 72,876,363

บริษัทรวม
บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริค เอเชีย จํากัด 19,779,004 4,992,088 - -
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด 35,412,575 27,146,805 34,637,418 26,506,956
บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด 3,205,051 2,774,056 - -
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด 5,285,227 5,510,389 - -
บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด 565,397 1,503,488 - 888,438
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552
บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด 1,283,629 5,807,739 - 4,662,141
อื่นๆ 84,938 35,835 - -

รวมเจาหนี้การคาบริษัทรวม 65,615,821 47,770,400 34,637,418 32,057,535

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอรปอเรชั่น จํากัด 1,948,521 2,037,482 584,716 688,960
(เกี่ยวของกันโดยการถือหุน)
อื่นๆ 260,761 446,683 - -
รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,209,282 2,484,165 584,716 688,960
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 67,825,103 50,254,565 61,685,754 105,622,858

เจาหนี้คาหุน - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด - - - 173,288,039
รวมเจาหนี้คาหุนบริษัทยอย - - - 173,288,039
บริษัทรวม
Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. 34,065,750 - - -
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. 34,065,750 - - -
รวมเจาหนี้คาหุนบริษัทรวม 68,131,500 - - -
รวมเจาหนี้คาหุนกิจการที่เกี่ยวของกัน 68,131,500 - - 173,288,039

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย 
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด - - 5,629,991 14,379,991
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จํากัด - - 38,000,000 50,000,000
บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด - - 9,277,975 5,517,506
บริษัท เท็กซปอรตอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด - - 21,241,228 14,305,730
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด - - 393,979,475 220,223,184
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด - - 227,899,230 249,037,886
บริษัท ยูเนี่ยนชูส จํากัด - - 20,000,000 20,000,000
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด - - - 180,000,000
บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ จํากัด - - 9,824,788 7,852,228
บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอรสดีเวลลอปเมนท จํากัด - - 711,075 706,475
บริษัท วีนัสชูส จํากัด - - 3,000,000 -
รวมเงินรับฝากจากบริษัทยอย - - 729,563,762 762,023,000
บริษัทรวม 
บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด 27,514,163 6,154,621 27,514,163 6,154,621
บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด 50,000,000 40,000,000 50,000,000 40,000,000
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด - 210,000,000 - 210,000,000
รวมเงินรับฝากจากบริษัทรวม 77,514,163 256,154,621 77,514,163 256,154,621
รวมเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 77,514,163 256,154,621 807,077,925 1,018,177,621
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 ในระหวางป 2553 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท)

ในระหวางป

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2553 เพิ่มขึ้น ลดลง

31 ธันวาคม 
2553

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 496,740,000 1,628,200,000 (1,811,329,000) 313,611,000

บริษัท ยูเนี่ยนการกอสราง จํากัด 13,000,000 100,000 - 13,100,000

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด 5,000,000 - - 5,000,000

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 514,740,000 1,628,300,000 (1,811,329,000) 331,711,000

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จของกรรมการและ มีคาใชจายสําหรับเงิน

เดือน และโบนัสของผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 98.1 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 31.6 ลานบาท) (2552: จํานวนเงิน 
99.7 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯ จํานวนเงิน 30.4 ลานบาท)

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28.3

9. ลูกหนี้การคา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารคาโดยสวนใหญของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยยงัไมเกินกาํหนด
เวลาชําระหนี้ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการประเมินมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากลูกหนี้การคาที่คางชําระ เกินกวา 1 ป 
ซึ่งในงบการเงินรวมมีจํานวนประมาณ 55.3 ลานบาท (2552: 28.7 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวนประมาณ 5.0 
ลานบาท (2552: 8.3 ลานบาท) และไดบนัทกึคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสาํหรบัลกูหนีด้งักลาวท่ีคาดวาจะเรยีกเก็บเงนิไมไดไวในงบการเงนิ
รวมเปนจํานวนประมาณ 32.9 ลานบาท (2552: 33.8 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนประมาณ 4.8 ลานบาท 
(2552: 8.1 ลานบาท)
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10. สินคาคงเหลือ

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2553 2552 2553 2552 2553 2552

สินคาสําเร็จรูป 372,301,575 536,111,670 (41,983,028) (31,036,689) 330,318,547 505,074,981

สินคากึ่งสําเร็จรูป 21,487,680 16,428,989 (2,433,861) (4,220,076) 19,053,819 12,208,913

งานระหวางทํา 128,872,024 127,928,975 (791,259) (1,164,853) 128,080,765 126,764,122

วัตถุดิบ 499,810,441 441,852,213 (5,908,585) (7,176,928) 493,901,856 434,675,285

ภาชนะและบรรจุหีบหอ 31,256,658 26,494,683 (1,372,043) (1,996,592) 29,884,615 24,498,091

อะไหลและวัสดุโรงงาน 98,801,751 85,633,290 (36,770,655) (35,595,491) 62,031,096 50,037,799

สินคาระหวางทาง 163,434,961 15,441,758 - - 163,434,961 15,441,758

รวม 1,315,965,090 1,249,891,578 (89,259,431) (81,190,629) 1,226,705,659 1,168,700,949

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2553 2552 2553 2552 2553 2552

วัตถุดิบ 234,916 388,853 - - 234,916 388,853

อะไหลและวัสดุโรงงาน 297,745 302,400 - - 297,745 302,400

สินคาระหวางทาง 23,714,926 45,239 - - 23,714,926 45,239

รวม 24,247,587 736,492 - - 24,247,587 736,492
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปนผลที่บริษัทฯ

รับระหวางป

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

ลาน
บาท

ลาน
บาท

รอยละ รอยละ

(เวนแตระบุเปนอยางอื่น)

กลุมสิ่งทอ
Shanghai Saha-Union Thread Industry Co., Ltd. ผลิต รับจางผลิตและจําหนาย 23.5 23.5 64.05 64.05 49,950 49,950 - -

  ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสิ่งทอ (ลาน RMB)

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. รับจางยอมเสนดาย 4 4 82.00 82.00 57,096 57,096 - -

(ลาน USD)  

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนายสิ่งทอ 600 600 51.43 51.43 321,181 321,181 170,546 -

บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด ผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป 50 50 99.99 99.99 70,345 70,345 3,000 14,647

กลุมพลาสติก สเตนเลสและโลหะ

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยางยืด
สําเร็จรูป 75 75 52.71 52.71 53,084 53,084 55,077 9,179

   

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน) รับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติก 250 250 49.69 49.69 235,433 235,433 14,237 30,950

   รับจางผลิตและซอมเเซมแมพิมพ

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด ผลิตและจําหนายกระติกน้ํา
สเตนเลส ระบบสุญญากาศ

140 140 51.00 51.00 72,059 72,059 76,612      58,362

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จํากัด ผลิตและจําหนายเครื่องใชใน
ครัวเรือน ที่ทําจากสเตนเลส

40 40 98.00 98.00 52,411 52,411 14,112 14,014

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักคอรปอเรชั่น จํากัด ผลิตและจําหนายยางแทง 20 20 99.99 99.99 16,111 16,111 600 1,950

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จํากัด กิจการสวนยาง 32 32 50.69 50.69 17,179 17,179 1,703 3,488
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100 (หนวย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปนผลที่บริษัทฯ

รับระหวางป

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

ลาน
บาท

ลาน
บาท

รอยละ รอยละ

(เวนแตระบุเปนอยางอื่น)

กลุมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) รับจางผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
   ประเภทคอมพิวเตอร

300 600 99.66 99.66 287,587 575,173 - -

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด ผูแทนจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร
  และอุปกรณ

100 100 97.73 97.53 101,298 101,014 37,138 19,450

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด
(ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน จํากัด)

ผูแทนจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร
  และอุปกรณ

5.03 5.03 97.73 97.53 - - - -

กลุมผลิตกระแสไฟฟา
Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา 10.6 10.6 75.96 75.96 251,073 251,073 21,176 12,715

กลุมการลงทุนและอื่นๆ (ลาน USD)  

Saha-Union International Ltd. ลงทุนและอื่นๆ 330 330 99.98 99.98 1,571,303 1,571,303 - -

(ลาน HKD)  

Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. ลงทุน 45 45 100.00 100.00 1,572,809 1,572,809 - -

(ลาน USD) 

Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd. ลงทุน 223.2 223.2 99.98 99.98 - - - -

(ถือหุนรอยละ 100.00 โดย Saha-Union International Ltd.) (ลาน HKD)

บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด ลงทุน 1,200 1,200 99.54 99.54 1,194,479 1,194,479 - -

บริษัท วีนัสชูส จํากัด ใหเชาทรัพยสินและใหบริการ 72 72 96.86 96.86 44,007 44,007 - -

บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ จํากัด ใหเชาทรัพยสิน 30 30 94.74 94.74 29,466 29,466 - -

บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด ลงทุน 160 160 99.79 99.79 159,771 159,771 - 23,407

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จํากัด ลงทุน 100 100 99.99 99.99 100,000 100,000 17,300 89,700

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด ลงทุน 3.2 12.5 99.40 99.40 3,176      12,407 - 1,309
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปนผลที่บริษัทฯ

รับระหวางป

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

ลาน
บาท

ลาน
บาท

รอยละ รอยละ

   (เวนแตระบุเปนอยางอื่น)

กลุมการลงทุนและอื่นๆ (ตอ)
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด
บริษัท เท็กซปอรตอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ลงทุน
ลงทุน

245

12.5

245

12.5

99.99

85.20

99.99

85.20

244,999

12,358

244,999

12,358

-

-

246,785

14,694

บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอรสดีเวลลอปเมนท จํากัด ฝกอบรมและพฒันาคณุภาพบคุลากร 0.25 0.25 99.99 99.99 250 250 - -

กลุมที่หยุดดําเนินงาน
บริษัท ยูเนี่ยนชูส จํากัด - 24 24 97.85 97.85 22,008 22,008 - -

บริษัท ยูเนี่ยนการกอสราง จํากัด - 200 200 99.68 99.68 5,281 5,281 - -

บริษัท ยูเนี่ยนโกเทคโมลดส จํากัด
(ถือหุนรอยละ 65.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จํากัด (มหาชน))

- 54 60   32.30 32.30 - - - -

กลุมที่เลิกกิจการ
บริษัท ยูนิโซล จํากัด - - 3.5 - 80.22 - 658 - -

บริษัท พลยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด
(ถือหุนรอยละ 50.00 โดยบริษัท                           
ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) และรอยละ 49.99 
โดยบริษัท ยูเนี่ยนชูส จํากัด)

- - 49.5 - 77.38 - - - -

กลุมที่อยูระหวางชําระบัญชี
Union Yagi Lao Co., Ltd. - 0.75 0.75 49.99 49.99 - - - -

(ถือหุนรอยละ 50.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด) (ลาน USD)

รวม 6,544,714 6,841,905 411,501 540,650

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย (896,141) (1,135,248)

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 5,648,573 5,706,657

(หนวย: พันบาท)



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

102

ในระหวางป 2553 และ 2552 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทยอยตางๆ ดังตอไปนี้

การเลิกกิจการ

(หนวย: พันบาท)

วันที่จดทะเบียน เงินสดสุทธิที่ไดรับคืนจากการเลิกกิจการ

บริษัท อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ เลิกกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2553

บริษัท ยูนิโซล จํากัด ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 9 เมษายน 2553 23 เมษายน 2553 5,016 1,605

บริษัท พลยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 9 เมษายน 2553 20 เมษายน 2553 1,879 -

รวม 6,895 1,605

ป 2552

บริษัท แฟชั่นแอพพาแรล จํากัด ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 17 พฤศจิกายน 2551 20 พฤศจิกายน 2551 3,212 963

Saha Trading (Shanghai) Co., Ltd. ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 8 กรกฎาคม 2552 28 กรกฎาคม 2552 886 -

บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 12 ตุลาคม 2552 22 ตุลาคม 2552 2,044 -

บริษัท บานไผ ยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 15 พฤษภาคม 2552 29 พฤษภาคม 2552 34 -

บริษัท บุรีรัมย ยูเนี่ยนชูส จํากัด ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 18 มิถุนายน 2551 1 กรกฎาคม 2551 101 -

รวม 6,277 963
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การขายเงินลงทุนและการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)

ผลกระทบตอ ผลกระทบตอ เงินสดรับ (จาย) สุทธิ

บริษัท รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2552

บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด ขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท   ยูเนี่ยน
เทคอีสต จํากัด ใหกับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
แหงหนึ่ง

บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต จํากัด 
เปลี่ยนสถานะ จากบริษัทยอย
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต จํากัด 
เปลี่ยนสถานะ จากบริษัทยอย
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกนั

1,400 -

บริษัท ยูเนี่ยนโกเทคโมลดส จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยน
โกเทคโมลดส จํากัด  วันที่ 24 เมษายน 
2552 มีมติใหหยุดดําเนินงาน เนื่องจาก
มีผลการดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนื่อง 
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ
จดทะเบียนเลิกบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย

ไมมีผลกระทบ ไมมีผลกระทบ - -

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด 
และ Saha-Union Investment (China) 
Co., Ltd.

โอนกรรมสิทธิ์ในเงินลงทุนสวนที่เหลือ
ของ Danyang-Union Cogeneration Co., Ltd. 
จากการขายงวดกอนในป 2551 ใหกับ
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง

Danyang-Union Cogeneration 
Co., Ltd.  เปลี่ยนสถานะ
เปนบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ตั้งแตป 2551

Danyang-Union Cogeneration 
Co., Ltd. เปลี่ยนสถานะ
เปนบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ตั้งแตป 2551

128,895 -

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) จายชําระเงินคาหุนทั้งจํานวน ในการซื้อเงินลงทุน 
Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.
จากบริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด

ไมมีผลกระทบ เจาหนี้คาหุนกิจการ
ที่เกี่ยวของกันลดลง

- (203,385)

รวม 130,295 (203,385)
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การลดทุนจดทะเบียน
(หนวย: พันบาท)

บริษัท
การลดทุน
ครั้งที่ อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ

วันที่จดทะเบียน
การลดทุน

ทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว
กอนการลดทุน

ทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว
หลังการลดทุน

เงินสดสุทธิ
ที่ไดรับจากการลดทุน

จํานวนหุน มูลคาหุนละ จํานวนหุน มูลคาหุนละ งบการเงิน งบการเงิน
(หุน) (บาท) (หุน) (บาท) รวม เฉพาะกิจการ

ป 2553

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2553

7 กันยายน 2553 11 ตุลาคม 2553 1,250,000 10 320,000 10 9,231 9,231

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด 
(มหาชน)

1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

16 ตุลาคม 2552 22 มกราคม 2553 60,000,000 10 30,000,000 10 299,082 279,216

รวม 308,313 288,447

ป 2552

บริษัท วีนัสชูส จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

15 กันยายน 2552 22 ตุลาคม 2552 1,000,000 100 720,000 100 28,000 21,280

บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

15 กันยายน 2552 22 ตุลาคม 2552 23,000,000 10 16,000,000 10 69,856 69,856

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

18 มีนาคม 2552 22 พฤษภาคม 2552 80,000,000 10 20,000,000 10 595,556 595,556

2 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 2/2552

30 มิถุนายน 2552 17 สิงหาคม 2552 20,000,000 10 5,000,000 10 148,889 148,889

3 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 3/2552

14 กันยายน 2552 22 ตุลาคม 2552 5,000,000 10 1,250,000 10 37,222 37,222

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 2/2552

18 มีนาคม 2552 22 พฤษภาคม 2552 38,500,000 100 9,700,000 100 2,880,000 2,880,000

2 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 3/2552

30 มิถุนายน 2552 17 สิงหาคม 2552 9,700,000 100 2,450,000 100 725,000 725,000
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(หนวย: พันบาท)

บริษัท
การลดทุน
ครั้งที่ อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ

วันที่จดทะเบียน
การลดทุน

ทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว
กอนการลดทุน

ทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว
หลังการลดทุน

เงินสดสุทธิ
ที่ไดรับจากการลดทุน

จํานวนหุน มูลคาหุนละ จํานวนหุน มูลคาหุนละ งบการเงิน งบการเงิน

(หุน) (บาท) (หุน) (บาท) รวม เฉพาะกิจการ

ป 2552 (ตอ)

บริษัท เท็กซปอรตอินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด

1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

26 ตุลาคม 2552 9 ธันวาคม 2552 500,000 100 125,000 100 31,950 31,950

บริษัท  ยูเนี่ยนชูส จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

15 มิถุนายน 2552 21 กรกฎาคม 2552 1,000,000 50 1,000,000 24 25,484 16,041

บริษัท ยูนิโซล จํากัด 1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
   ประจําป 2552

24 เมษายน 2552 18 มิถุนายน 2552 125,000 100 35,000 100 9,000 2,880

บริษัท จักราชยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

15 มิถุนายน 2552 17 สิงหาคม 2552 2,000,000 10 1,300,000 10 7,000 -

บริษัท พลยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด 1 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
   ครั้งที่ 1/2552

15 มิถุนายน 2552 18 สิงหาคม 2552 700,000 100 495,000 100 20,500 -

รวม 4,578,457 4,528,674

การลดทุนจดทะเบียน (ตอ)
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การเพิ่มทุนจดทะเบียน
(หนวย: พันบาท)

ทุนจดทะเบียนและ ทุนจดทะเบียนและ
เงินสดจายสุทธิในการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว

บริษัท เรียกชําระแลว
กอนการเพิ่มทุน

เรียกชําระแลว
หลังการเพิ่มทุน งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา)

ป 2552
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 40,000,000 45,000,000 - 170,442

Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. 8,300,000 10,640,000 54,403 38,463

รวม 54,403 208,905

ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดมีการโอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิจํานวน 239.1 ลานบาท 
สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 896.1 ลานบาท 
เพ่ือใหมูลคาสุทธิของเงินลงทุนดังกลาวสะทอนผลตอบแทนทีบ่ริษัทฯ คาดการณวาจะไดรับจากการลงทุนในอนาคต
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม

12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม

งบการเงินรวม
(หนวย: พันบาท))

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลคาตามบัญชี

ตามวิธีสวนไดเสีย

2553 2552 2553 2552 2553 2552
รอยละ รอยละ

กลุมสิ่งทอ
Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co., Ltd. ปนดาย จีน 50.00 50.00 310,918 310,918 282,067 302,451

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. ผลิตพรมรถยนต จีน 35.00 35.00 218,108 225,404 254,594 253,669

บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด ซื้อขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบอื่นๆ             

ธุรกิจนายหนาและบริการ

ไทย 53.08 53.08 55,800 55,800 143,199 130,626

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จํากัด ขายปลีกเสื้อยืด ไทย 49.87 49.87 3,751 3,751 62,688 63,491

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด

ผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อผาสาํเร็จรูปในหองคลีนรูม

ผลิตและจําหนายดายเย็บผา

ไทย

ไทย

44.48

52.15

44.48

52.15

2,550

46,563

2,550

46,563

18,010

110,933

18,911

103,944

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด                                                                            

  (ถือหุนรอยละ 99.79 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

ผลิตและสงออกซิปรูด ไทย 24.95 24.95 - - 9,746 5,904

บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด                                                                        

  (ถือหุนรอยละ 98.96 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด 

  และรอยละ 1.04  โดยบริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด)

ผลิตและจําหนายดายและไหมพรม ไทย 25.07 25.07 - - 26,374 18,266

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 49.35 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน))

ผลิตและจําหนายสิ่งทอ และใหบริการฟอกยอมผา
  

ไทย 24.62 24.62 190,000 190,000 132,956 138,571

กลุมพลาสติก สเตนเลสและโลหะ

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด ผลิตเทปใส เทปพิมพ พีพเีทป กระดาษกาว กระดาษคราฟท ไทย 40.27 40.27 19,266 19,266 171,835 178,482

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด ผลิตและรับจางทําผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกและแมพิมพ ไทย 39.91 39.91 51,553 51,553 186,693 153,457

กลุมผลิตกระแสไฟฟา

Jiyang-Union Cogeneration Co., Ltd.

  (2553: เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน)

ผลิตกระแสไฟฟา จีน - 50.00 - 222,641 - 352,670

Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 45.70 45.70 746,296 746,296 803,589 806,037

Yixing-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 1,113,296 1,113,296 1,843,885 1,896,673

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 514,653 514,653 661,129 613,042

Huanan-Union Spring Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 127,789 127,789 148,260 120,707

Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 445,914 445,914 339,371 389,965

Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 509,690 509,690 297,018 341,397
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(หนวย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลคาตามบัญชี

ตามวิธีสวนไดเสีย

2553 2552 2553 2552 2553 2552
รอยละ รอยละ

กลุมผลิตกระแสไฟฟา (ตอ)

Ping Bian Xian Yunnan Energy Union Power Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 - 68,132 - 68,440 -

(ถือหุนรอยละ 50.00 โดย Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.)

กลุมผลิตสารเคมี
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. ผลิต Phthalic anhydride และ Fumaric acid และผลิตภัณฑ

เกี่ยวเนื่อง
จีน 40.00 40.00 216,285 216,285 170,626 201,603

Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. ผลิตกรดมะนาว จีน 50.00 50.00 83,470 83,470 246,967 248,274

กลุมการลงทุนและอื่นๆ
Saha-Union International (Taipei) Ltd. ลงทุน ไตหวัน 42.49 42.49 386 386 2,889 2,739

Jiashan-Union Development Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย จีน 49.00 49.00 676,832 676,832 582,612 662,961

บริษัท ยูนิอโกร จํากัด ลงทุนและการเกษตร ไทย 45.02 45.02 20,465 20,465 14,969 14,212

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด ลงทุน ไทย 36.20 36.20 52,216 52,216 685,270 662,612

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด ลงทุนและใหเชาอสังหาริมทรัพย ไทย 29.60 29.60 43,502 43,502 309,222 299,347

บริษัท ผลิตภัณฑวีนัส จํากัด ลงทุน ไทย 25.03 25.03 - - 1,767 1,759

   (ถือหุนรอยละ 99.86 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด)

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด

(ถือหุนรอยละ 29.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด รอยละ 

29.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด รอยละ 29.00 โดยบริษัท 

ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด และรอยละ 2.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด)

ลงทุน ไทย 26.55 26.55 - - 31,615 25,065

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด ลงทุน ไทย 32.84 32.84 94,999 94,999 72,242 60,085

(ถือหุนรอยละ 51.10 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด รอยละ 
29.40 โดยบริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด  รอยละ 18.99 โดยบริษัท  
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) และรอยละ 0.50 โดยบริษัท 
โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลคาตามบัญชี

ตามวิธีสวนไดเสีย

2553 2552 2553 2552 2553 2552

รอยละ รอยละ

กลุมการลงทุนและอื่นๆ (ตอ)
บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร จํากัด ลงทุน ไทย 24.83 24.83 - - 962 901

(ถือหุนรอยละ 99.30 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด ซื้อขายปลีกน้ํามันรถ และใหบริการรถรับสงพนักงาน ไทย 24.96 24.96 - - 982 752

(เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยนลีมูซีน จํากัด”)
(ถือหุนรอยละ 99.83 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

   

บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซทแมนเนจเมนท จํากัด ใหเชาหองพัก อาคารสํานักงาน และโกดังเก็บสินคา ไทย 25.00 25.00 - - 1,739 1,160

(ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)    

กลุมที่เลิกกิจการ
บริษัท บานไผ ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด

(ถือหุนรอยละ 49.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด)
- ไทย - 49.99 - 1,000 - 975

กลุมที่อยูระหวางชําระบัญชี
Shanghai Fuji Shima Dyeing & Garments Corporation

(ถือหุนรอยละ 44.00 โดย Shanghai Saha-Union Thread Industry Co., Ltd.)
- จีน 26.96 26.96 17,236 17,236 14,696 14,858

รวม 5,629,670 5,792,475 7,697,345 8,085,566
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
คาเผื่อการดอยคาของ

เงินลงทุน
มูลคาตามบัญชี              

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

รอยละ รอยละ

กลุมสิ่งทอ

Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co., Ltd. ปนดาย จีน 50.00 50.00 248,255 248,255 (16,831) (16,831) 231,424 231,424

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. ผลิตพรมรถยนต จีน 35.00 35.00 152,218 159,014 - - 152,218 159,014

บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด ซื้อขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสิ่งทอ และวัตถุดิบอื่นๆ ธุรกิจนายหนา
  และบริการ

ไทย 53.08 53.08 30,800 30,800 - - 30,800 30,800

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จํากัด ขายปลีกเสื้อยืด ไทย 49.87 49.87 3,751 3,751 - - 3,751 3,751

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด ผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป เสื้อผาสําเร็จรูปในหองคลีนรูม ไทย 44.48 44.48 1,251 1,251 - - 1,251 1,251

บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด ผลิตและจําหนายดายเย็บผา ไทย 52.15 52.15 46,563 46,563 - - 46,563 46,563

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 99.79 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

ผลิตและสงออกซิปรูด ไทย 24.95 24.95 - - - - - -

บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 98.96 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด 
  และรอยละ 1.04 โดยบริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จาํกัด)

ผลิตและจําหนายดายและไหมพรม ไทย 25.07 25.07 - - - - - -

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 49.35 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน))

ผลิตและจําหนายสิ่งทอ และใหบริการฟอกยอมผา ไทย 24.62 24.62 - - - - - -

กลุมพลาสติก สเตนเลสและโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด ผลิตเทปใส เทปพิมพ พีพีเทป กระดาษกาว กระดาษคราฟท ไทย 40.27 40.27 19,266 19,266 - - 19,266 19,266

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด ผลิตและรับจางทําผลิตภัณฑ ชิ้นสวนพลาสติกและแมพิมพ       ไทย 39.91 39.91 31,556 31,556 - - 31,556 31,556

กลุมผลิตกระแสไฟฟา
Jiyang-Union Cogeneration Co., Ltd.

  (2553: เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน) ผลิตกระแสไฟฟา จีน - 50.00 - 328,945 - - - 328,945

Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 45.70 45.70 475,479 475,479 (3,818) (3,818) 471,661 471,661

Yixing-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 1,093,795 1,093,795 - - 1,093,795 1,093,795

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 257,481 257,481 - - 257,481 257,481

Huanan-Union Spring Cogeneration Co., Ltd. ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 50.00 96,602 96,602 - - 96,602 96,602

Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.

Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd

ผลิตกระแสไฟฟา

ผลิตกระแสไฟฟา

จีน

จีน

50.00

    50.00

50.00

    50.00

417,271

  481,017

 

417,271

  481,017

   

(161,289)

 (218,617)

(110,695)

 (174,292)

255,982

  262,346

306,576

  306,725
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน

คาเผื่อการดอยคาของ

เงินลงทุน

มูลคาตามบัญชี              

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

รอยละ รอยละ

กลุมผลิตกระแสไฟฟา (ตอ)
Ping Bian Xian Yunnan Energy Union Power Co., Ltd.

  (ถือหุนรอยละ 50.00 โดย Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.)

ผลิตกระแสไฟฟา จีน 50.00 - - - - - - -

กลุมผลิตสารเคมี
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. ผลิต Phthalic anhydride และ Fumaric acid และผลิตภัณฑ

   เกี่ยวเนื่อง

จีน 40.00 40.00 162,214 162,214 (36,826) - 125,388 162,214

Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. ผลิตกรดมะนาว จีน 50.00 50.00 56,507 56,507 - - 56,507 56,507

กลุมการลงทุนและอื่นๆ
Saha-Union International (Taipei) Ltd. ลงทุน ไตหวัน 42.49 42.49 386 386 - - 386 386

Jiashan-Union Development Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย จีน 49.00 49.00 538,703 538,703 - - 538,703 538,703

บริษัท ยูนิอโกร จํากัด ลงทุนและการเกษตร ไทย 45.02 45.02 20,465 20,465 (3,896) (3,896) 16,569 16,569

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด ลงทุน ไทย 36.20 36.20 52,216 52,216 - - 52,216 52,216

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด ลงทุนและใหเชาอสังหาริมทรัพย ไทย 29.60 29.60 43,502 43,502 - - 43,502 43,502

บริษัท ผลิตภัณฑวีนัส จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 99.86 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด)

ลงทุน ไทย 25.03 25.03 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 29.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด 
  รอยละ 29.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด 
  รอยละ 29.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด 
  และรอยละ 2.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด)

ลงทุน ไทย 26.55 26.55 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 51.10 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด 
  รอยละ 29.40 โดยบริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด 
  รอยละ 18.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) 
  และรอยละ 0.50 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

ลงทุน ไทย 32.84 32.84 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 99.30 โดยบริษัท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จํากัด)

ลงทุน ไทย 24.83 24.83 - - - - - -
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(หนวย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
คาเผื่อการดอยคาของ

เงินลงทุน
มูลคาตามบัญชี              

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

รอยละ รอยละ

กลุมการลงทุนและอื่นๆ
บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด

  (เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยนลีมูซีน จํากัด”)

  (ถือหุนรอยละ 99.83 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

ซื้อขายปลีกน้ํามันรถและใหบริการรถรับสงพนักงาน ไทย 24.96 24.96 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซทแมนเนจเมนท จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

ใหเชาหองพัก อาคารสํานักงานและโกดังเก็บสินคา ไทย 25.00 25.00 - - - - - -

กลุมที่เลิกกิจการ
บริษัท บานไผ ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 49.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด) - ไทย - 49.99 - - - - - -

กลุมที่อยูระหวางชําระบัญชี
Shanghai Fuji Shima Dyeing & Garments Corporation

  (ถือหุนรอยละ 44.00 โดย Shanghai Saha-Union Thread Industry Co., Ltd.) - จีน 26.96 26.96 - - - - - -

รวม 4,229,298 4,565,039 (441,331) (309,532) 3,787,967 4,255,507

12.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนและเงินปนผลรับ
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12.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนและเงินปนผลรับ

ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุน จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลจาก

บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม
สวนแบงกําไร/ขาดทุน

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางป

2553 2552 2553 2552

กลุมสิ่งทอ

Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co., Ltd. (195) (22,843) - -

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 23,808 2,610 - -

บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด 12,331 7,641 - -

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จํากัด (95) 2,295 935 1,496

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด 13,333 7,477 8,001 2,500

บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด 17,317 4,294 5,000 750

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 99.79 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม   
  จํากัด)

8,782 5,858 - -

บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 98.96 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย 
  จํากัด และรอยละ 1.04 โดยบริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล       
  จํากัด)

17,884 11,206 - -

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 49.35 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม                    
  สิ่งทอ จํากัด (มหาชน))

(5,615) (25,265) - -

บริษัท วีนัสบัททึ่น จํากัด
  (2552: เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน)

- (178) - 150

กลุมพลาสติก สเตนเลสและโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด 33,223 39,879 39,871 27,487

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด 63,364 29,182 22,652 39,901

กลุมผลิตกระแสไฟฟา
Jiyang-Union Cogeneration Co., Ltd.
  (2553: เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน)

- 40,996 - -

Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. 33,656 71,016 18,320 17,548
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(หนวย: พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม
สวนแบงกําไร/ขาดทุน

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางป

2553 2552 2553 2552

กลุมผลิตกระแสไฟฟา (ตอ)
Yixing-Union Cogeneration Co., Ltd. 158,493 386,753 91,817 124,057

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 186,391 102,846 47,810 18,700

Huanan-Union Spring Cogeneration Co., Ltd. 12,325 6,344 - -

Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. (20,491) 2,739 - -

Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. (15,550) (24,467) - -

Ping Bian Xian Yunnan Energy Union Power Co., Ltd.
  (ถือหุนรอยละ 50.00 โดย Saha-Union Investment 
  (China) Co., Ltd.)

211 - - -

กลุมผลิตสารเคมี
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. (23,693) (18,786) - -

Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. 6,426 28,249 - -

กลุมการลงทุนและอื่นๆ
Saha-Union International (Taipei) Ltd. 134 1,209 - -

Jiashan-Union Development Co., Ltd. (40,822) - - -

บริษัท ยูนิอโกร จํากัด 757 645 - -

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด 18,426 10,913 9,024 9,024

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด 8,891 7,678 6,750 6,750

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรพลาส จํากัด - 358 - 400

บริษัท ผลิตภัณฑวีนัส จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 99.86 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย 
  จํากัด)

9 2 - -

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 29.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
  จํากัด รอยละ 29.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย 
  จํากัด รอยละ 29.00 โดยบริษัท  ยูเน่ียนบริหารธุรกิจ จํากัด 
  และรอยละ 2.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด)

8,911 5,721 - -
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(หนวย: พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม
สวนแบงกําไร/ขาดทุน

จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางป

2553 2552 2553 2552

กลุมการลงทุนและอื่นๆ (ตอ)
บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 51.10 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย 
  จํากัด รอยละ 29.40 โดยบริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด 
  รอยละ 18.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
  จํากัด (มหาชน) และรอยละ 0.50 โดยบริษัทโรงงานรวม 
  อุตสาหกรรม จํากัด)

12,157 5,725 - -

บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 99.30 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
  จํากัด)

59 58 - -

บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเมนท แอนด เซอวิส จํากัด
  (เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยนลีมูซีน จํากัด”)
  (ถือหุนรอยละ 99.83 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
  จํากัด)

231 297 - -

บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซทแมนเนจเมนท จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
  จํากัด)

579 403 - -

กลุมที่เลิกกิจการ
บริษัท บานไผ ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 49.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด)

- (71) - -

กลุมที่อยูระหวางชําระบัญชี
Shanghai Fuji Shima Dyeing & Garments Corporation
  (ถือหุนรอยละ 44.00 โดย Shanghai Saha-Union Thread 
  Industry Co., Ltd.)

- - - -

รวม 531,237 690,784 250,180 248,763
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12.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 
 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

บริษัท
ทุนเรียกชําระ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายไดรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป สิ้นสุด

วันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

กลุมสิ่งทอ

Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co., Ltd. 128 128 577 629 23 24 575 468 - (46)

(ลาน RMB)

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 56.9 56.9 905 900 179 167 878 641 62 25

(ลาน RMB)

บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด 120 120 594 335 9 10 50 41 23 14

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จํากัด 7.5 7.5 135 140 10 14 40 53 1 5

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด 5 5 77 75 37 33 182 130 29 17

บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด 200 200 461 410 144 106 667 493 34 7

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด (ถือหุนรอยละ 99.79 

  โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

100 99 199 186 60 63 206 196 35 23

บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด (ถือหุนรอยละ 98.96 โดยบริษัท 
  ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด และรอยละ 1.04 

  โดยบริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด)

300 300 675 685 270 312 948 899 72 45

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 49.35 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม

  สิ่งทอ จํากัด (มหาชน))

385 385 585 345 390 116 726 321 (34) (114)

บริษัท วีนัสบัททึ่น จํากัด (2552: เปลี่ยนสถานะเปนบริษัท 

ที่เกี่ยวของกัน)

- 40 - 50 - - - 4 - 2

กลุมพลาสติก สเตนเลสและโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จํากัด 15 15 547 555 120 112 896 757 82 99

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จํากัด 100 100 698 564 255 205 970 643 157 74
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(หนวย: ลานบาท)

บริษัท
ทุนเรียกชําระ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายไดรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป สิ้นสุด

วันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

กลุมผลิตกระแสไฟฟา
Jiyang-Union Cogeneration Co., Ltd.

  (2553: เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน)

-

(ลาน USD)

17 - 849 - 128 - 581 - 79

Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. 44.2

(ลาน USD)

44.2 5,215 5,651 3,396 3,828 2,878 2,789 77 155

Yixing-Union Cogeneration Co., Ltd. 60

(ลาน USD)

60 8,103 8,571 3,955 4,316 6,374 6,164 315 773

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 200

(ลาน RMB)

200 2,132 2,232 813 1,009 1,817 1,424 373 255

Huanan-Union Spring Cogeneration Co., Ltd. 65

(ลาน RMB)

65 1,290 1,251 911 927 540 555 25 13

Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. 24.7

(ลาน USD)

24.7 1,009 1,029 99 19 311 422 (41) 5

Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. 28.1

(ลาน USD)

28.1 959 1,017 68 38 395 345 (31) (49)

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

  (ถือหุนรอยละ 50.00 โดย Saha-Union Investment

  (China) Co., Ltd.)

30.0
(ลาน RMB)

           - 597            - 460 - 37 - - -

กลุมผลิตสารเคมี
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. 16.2

(ลาน USD)

16.2 1,114 993 688 489 1,656 485 (59) (47)

Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. 8.2

(ลาน USD)

8.2 2,144 1,930 1,473 1,256 2,428 2,049 13 56
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(หนวย: ลานบาท)

บริษัท
ทุนเรียกชําระ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายไดรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป สิ้นสุด

วันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

กลุมการลงทุนและอื่นๆ
Saha-Union International (Taipei) Co., Ltd 5

(ลาน TWD)

5 11 10 1 1 1 3 - 3

Jiashan-Union Development Co., Ltd. 41

(ลาน USD)

41 2,347 1,354 1,158 1 - - (83) -

บริษัท ยูนิอโกร จํากัด 65 65 63 56 1 1 4 5 2 2

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด 200 200 2,711 2,097 13 13 126 119 99 93

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด 150 150 1,535 1,178 12 16 88 62 65 41

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรพลาส จํากัด - 30 - 32 - 1 - 2 - 1

บริษัท ผลิตภัณฑวีนัส จํากัด 

  (ถือหุนรอยละ 99.86 โดยบริษัท 

  ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด)

2 2 9 9 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด 

  (ถือหุนรอยละ 29.00 โดย บริษัท โรงงานรวม

  อุตสาหกรรม จํากัด รอยละ 29.00 โดยบริษัทยูเนี่ยน

  อุตสาหกรรมดาย จํากัด รอยละ 29.00 โดยบริษัท 

  ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด และ รอยละ 2.00 โดย

  บริษัท ยูนิไฟเบอร จํากัด)

250 250 1,021 649 81 128 47 76 37 65

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จํากัด 

  (ถือหุนรอยละ 51.10 โดยบริษัท ยูเนี่ยน

  อุตสาหกรรมดาย จํากัด รอยละ 29.40 โดยบริษัท 
  ยูเนี่ยนแคปปทอล จํากัด รอยละ 18.99 โดยบริษัท 
  ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) และ 

  รอยละ 0.50 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด)

500 500 1,278 755 77 115 73 54 66 49
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(หนวย: ลานบาท)

บริษัท
ทุนเรียกชําระ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายไดรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับป สิ้นสุด

วันที่ 
31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

กลุมการลงทุนและอื่นๆ (ตอ)
บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร จํากัด
  (ถือหุนรอยละ 99.30 โดยบริษัท โรงงานรวม
  อุตสาหกรรม จํากัด)

         1         1         5         5         -         -         -         -         -         -

บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเมนท แอนด เซอวิส จํากัด

  (เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยนลีมูซีน จํากัด”)
  (ถือหุนรอยละ 99.83 โดยบริษัท โรงงานรวม
  อุตสาหกรรม จํากัด)

4 4 19 18 11 11 31 29 1 1

บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซทแมนเนจเมนท จํากัด   
  (ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จํากัด)

60 60 69 66 2 2 11 12 2 2

กลุมที่เลิกกิจการ
บริษัท บานไผ ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด

  (ถือหุนรอยละ 49.99 โดย บริษัท

  ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด)

- 2 - 2 - - - 2 - -

กลุมที่อยูระหวางชําระบัญชี
Shanghai Fuji Shima Dyeing & Garments Corporation   

  (ถือหุนรอยละ 44.00 โดย Shanghai Saha-Union

  Thread Industry Co., Ltd.) 

1.2

(ลาน USD)

1.2 - 34 - 1 - 5 - (3)

รวม 37,084 34,662 14,716 13,462 22,955 19,832 1,322 1,645
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ในระหวางป 2553 และ 2552 มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทรวมตางๆ ดังตอไปนี้

การเลิกกิจการ
(หนวย: พันบาท)

บริษัท อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ
วันที่จดทะเบียน

เลิกกิจการ

เงินสดสุทธิที่ไดรับคืน
จากการเลิกกิจการ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ป 2553
บริษัท บานไผ ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2553
19 เมษายน 2553 28 เมษายน 2553 962 -

รวม 962 -

ป 2552
บริษัท สปอรทเอซ จํากัด ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2552 
20 กุมภาพันธ 2552 6 มีนาคม 2552 5,536 5,536

รวม 5,536 5,536
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การขายเงินลงทุนและการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)

บริษัท รายละเอียด ผลกระทบตอ
งบการเงินรวม

ผลกระทบตอ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับสุทธิ

งบการเงิรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ป 2553
บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)   ขายเงินลงทุนใน Jiyang-Union    

    Cogeneration Co., Ltd. ใหกับ  
    บริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง

- Jiyang-Union Cogeneration Co., Ltd. 
    เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปน 

    บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน 

- มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนตามวิธี  
    สวนไดเสียจํานวน 93.2 ลานบาท

- Jiyang-Union Cogeneration 
  Co., Ltd. เปลี่ยนสถานะจาก
  บริษัทรวม เปนบริษัทที่

    ไมเกี่ยวของกัน

- มีขาดทุนจากการจําหนายเงิน 

    ลงทุนตามวิธีราคาทุนจํานวน  

    31.9 ลานบาท

330,645 297,033

รวม 330,645 297,033
ป 2552
บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)  ขายเงินลงทุนในบริษัท วีนัสบัททึ่น  

  จํากัด ใหกับบริษัท ยูเนี่ยน บัททึน  
  คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทที่ 
  เกี่ยวของกัน)

- บรษิัท วีนัสบัททึ่น จํากัด 
  เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวม 
  เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
- มีขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
    ตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 2.2 
    ลานบาท

- บริษัท วีนัสบัททึ่น จํากัด
  เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวม 
  เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
- มีกําไรจากการจําหนายเงิน
  ลงทุนตามวิธีราคาทุนจํานวน 
  1.1 ลานบาท

11,106 11,106

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)

 ขายเงินลงทุนในบริษัท ยูเนี่ยน       
  รับเบอรพลาส จํากัด ใหกับบริษัท         
  ยูเนี่ยน บัททึน คอรปอเรชั่น 
  จํากัด (บริษัทที่เกี่ยวของกัน)

- บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรพลาส จํากัด   
    เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวม

    เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน

- มีขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน   
    ตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 2.0 
   ลานบาท

- บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรพลาส 
  จํากัด เปลี่ยนสถานะจาก
  บริษัทรวมเปนบริษัทที่
  เกี่ยวของกัน 

- มีกําไรจากการจําหนายเงิน  
    ลงทุนตามวิธีราคาทุน
     จํานวน 0.5 ลานบาท

15,719 8,020

รวม 26,825 19,126
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การซื้อเงินลงทุน
(หนวย: พันบาท)

เงินสดจายสุทธิ

บริษัท รายละเอียด
ผลกระทบตอ
งบการเงินรวม

ผลกระทบตอ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ป 2553
Saha-Union Investment (China) 
Co., Ltd.

ลงทุนใน Ping Bian Xian Yunnan Energy 
 Union Power Co., Ltd. จาก Yunnan    
  Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.   
  และ Yunnan Energy Qujing-Union 
  Power Co., Ltd.

- มีเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 1 แหง
- มีเจาหนี้คาหุนกิจการที่เกี่ยวของกัน
  เพิ่มขึ้น

- มีเงินลงทุนในบริษัท
 รวมเพิ่มขึ้น 1 แหง

(68,132) -

รวม (68,132) -

ป 2552
บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)     

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

ลงทุนเพิ่มใน Jiashan-Union 

  Development   Co., Ltd.

- มีเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 1 แหง - มีเงินลงทุนในบริษัท
  รวมเพิ่มขึ้น 1 แหง

(676,832) (538,703)

บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) ซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่ม 2 แหงจาก  
  บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด    
  มาเปนผูถือหุนเองโดยตรงดังนี้ 
- Yunnan Energy Luliang-Union 
  Power Co., Ltd. 
- Yunnan Energy Qujing-Union
  Power Co., Ltd.
  นอกจากนี้ ไดมีการจายชําระเจาหนี้คาหุน
  คางจายกิจการที่เกี่ยวของกันใหกับ บริษัท 
  ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จํากัด อันเนื่อง
  มาจากการซื้อหุนในบริษัทรวมจํานวน 5 
  แหงตั้งแตป 2551 ดังนี้
- Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. 
- Yixing-Union Cogeneration Co., Ltd.
- Yixing-Union Biochemical Co., Ltd.
- Jiyang-Union Cogeneration Co., Ltd.
- Huanan-Union Spring Cogeneration  
  Co., Ltd.

- ไมมีผลกระทบ - เจาหนี้คาหุนกิจการ
  ที่เกี่ยวของกันลดลง

- (2,776,328)

รวม (676,832) (3,315,031)
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การเพิ่มทุนจดทะเบียน
(หนวย: พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว

ทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลว

เงินสดจายสุทธิ
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน

และเรียกชําระแลวบริษัท
กอนการเพิ่มทุน

(เรนมินบิ)
หลังการเพิ่มทุน

(เรนมินบิ) งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ป 2552
Shangyu 
Hangzhou-Union 
Cogeneration Co., Ltd.

100,000,000 200,000,000 264,324 132,036

รวม 264,324 132,036

ในระหวางป 2553 บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มจํานวนสุทธิ 131.2 ลานบาท 

สงผลให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 441.3 ลาน

บาท เพ่ือใหมูลคาสุทธิของเงินลงทุนดังกลาวสะทอนผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ คาดการณวาจะไดรับจากการลงทุนในอนาคต

สวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสียของบรษิทัรวม 14 แหง จาํนวนประมาณ 333 ลานบาท ซึง่อยูในงบกาํไร

ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (2552: 12 แหง สวนแบงกําไรจํานวนประมาณ 597 ลานบาท) คํานวณขึ้น

จากงบการเงินที่ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว

สวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสียของบรษิทัรวม 17 แหง จาํนวนประมาณ 198 ลานบาท ซึง่อยูในงบกาํไร 

ขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (2552: 23 แหง จํานวนประมาณ 94 ลานบาท) คํานวณจากงบการเงินที่จัด

ทําข้ึนโดยฝายบริหารของบริษัทรวมโดยยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทรวมเหลาน้ัน อยางไรก็ตามฝายบรหิาร

ของบรษิทัฯ เช่ือวา งบการเงนิดงักลาวไมมคีวามแตกตางอยางเปนสาระสาํคญัหากไดถกูตรวจสอบโดยผูสอบบญัชขีองบรษิทั

รวม
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 เงินลงทุนระยะยาวอื่นประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญและเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายดังนี้ 

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในหุนสามัญ: 

บริษัท
สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2553 2552 2553 2552
รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท

บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอรปอเรชั่น จํากัด     10.71     10.71 13,107 13,107

บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 0.67 0.67 10,000 10,000

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 10.00 10.00 732,500 732,500

บริษัท พีเอสวี โมลด จํากัด 25.00 25.00 2,500 2,500

Value Creation Inc. 0.18 0.18 328,280 328,280

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 20.00 20.00 10,000 10,000

อื่นๆ 9,369 9,369

รวมเงินลงทุนในหุนสามัญ 1,105,756 1,105,756

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (330,964) (330,489)

เงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิ 774,792 775,267

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย: 
(หนวย: พันบาท)

บริษัท ราคาทุน

กําไร (ขาดทุน) 
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

จากการเปลี่ยนแปลง 
มูลคาเงินลงทุน มูลคายุติธรรม

2553 2552 2553 2552 2553 2552

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 27,508 27,508 142,225 127,931 169,733 155,439

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 223,884 209,124 195,922 105,709 419,806 314,833

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จํากัด (มหาชน) 2,010 2,010 (2,010) (2,010) - -

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 19,320 2,324 6,122 2,969 25,442 5,293

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 14,500 - 800 - 15,300 -

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 8,414 8,414 12,700 6,180 21,114 14,594

Banyan Tree Indochina Hospitality Fund, L.P. 65,055 33,010 - - 65,055 33,010
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(หนวย: พันบาท)

บริษัท
ราคาทุน

กําไร (ขาดทุน) 
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

จากการเปลี่ยนแปลง 
มูลคาเงินลงทุน มูลคายุติธรรม

2553 2552 2553 2552 2553 2552

China Mobile Ltd. 19,880 - (965) - 18,915 -

HSBC Holdings Plc. 39,134 - (5,571) - 33,563 -

Petrochina Co., Ltd. 7,966 - 202 - 8,168 -

Industrial & Commercial Bank                     
  of China Ltd.

247 - (16) - 231 -

China Shenhua Energy Co., Ltd. 7,786 - 451 - 8,237 -

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 1,780 - 60 - 1,840 -

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 576 - 15 - 591 -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 438,060 282,390 349,935 240,779 787,995 523,169

รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 1,562,787 1,298,436

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในหุนสามัญ: 

บริษัท

สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2553 2552 2553 2552
รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท

บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอรปอเรชั่น จํากัด 10.71 10.71 13,107 13,107

บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเมนท 
  เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

0.67 0.67 10,000 10,000

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 10.00 10.00 732,500 732,500

Value Creation Inc. 0.18 0.18 328,280 328,280

บริษัท ศูนยประมวลผล จํากัด 20.00 20.00 10,000 10,000

อื่นๆ 694 694

รวมเงินลงทุนในหุนสามัญ 1,094,581 1,094,581

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (334,620) (334,030)

เงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิ 759,961 760,551



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)126

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย: 
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน

กําไร (ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

จากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน มูลคายุติธรรม

บริษัท

2553 2552 2553 2552 2553 2552
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 27,508 27,508 142,225 127,931 169,733 155,439

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 204,402 204,402 188,945 104,657 393,347 309,059

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จํากัด (มหาชน) 2,010 2,010 (2,010) (2,010) - -

Banyan Tree Indochina Hospitality Fund, L.P. 65,055 33,010 - - 65,055 33,010

China Mobile Ltd. 19,880 - (965) - 18,915 -

HSBC Holdings Plc. 39,134 - (5,571) - 33,563 -

Petrochina Co., Ltd. 7,966 - 202 - 8,168 -

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 247 - (16) - 231 -

China Shenhua Energy Co., Ltd. 7,786 - 451 - 8,237 -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 373,988 266,930 323,261 230,578 697,249 497,508

รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 1,457,210 1,258,059

ในระหวางป 2552 บริษัทฯ ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน Value Creation Inc. ซึ่งเปนบริษัทที่

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทั้งจํานวน เปนมูลคา 328 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยของบริษัทดังกลาวอยูระหวางการยื่น

คํารองขอฟนฟูกิจการตอ Court of Queen’s Bench of Alberta ที่ประเทศแคนาดา จึงตองรับรูผลกระทบจากเหตุการณนี้ใน

งบการเงินของบริษัทดังกลาว

ตอมาตนป 2553 Value Creation Inc. หาผูรวมทุนรายใหมได คือ บริษัทน้ํามัน BP ทําใหไดเงินทุนเพิ่มเพื่อชําระหนี้ 

อยางไรกต็าม ยงัตองหาผูรวมทุนเพิม่อกีเพ่ือใหไดแหลงเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการ ดังน้ันโอกาสการดําเนินธุรกิจตอไปไดจึงข้ึน

อยูกับการหาแหลงเงินทุนเพ่ิมในอนาคตใหได บริษัทฯ จึงประเมินความเปนไปไดของโครงการวาจะดําเนินธุรกิจตอไปไดหรือ

ไม เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน Value creation Inc. ตอไป

14. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่เลิกใชงานและจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีเลิกใชงานและจดัประเภทเปนถือไวเพ่ือขายน้ีเปนมูลคาตามบัญชี

ของท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีไมไดใชในการดําเนินงานบางสวนของบริษัทยอยสองแหงคือ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดินและสวนปรับปรุง
ที่เลิกใชงานและจัด

ประเภทเปนถือไวเพื่อขาย
เงินมัดจํารับคาที่ดิน
และสวนปรับปรุง

2553 2552 2553 2552
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) - 4,293,509 - 160,299,375

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) - 641,950 - 14,500,000

รวม - 4,935,459 - 174,799,375

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน) (“ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ”)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมัติการขายที่ดินบางสวนของ ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใหแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน

แหงหน่ึง (“ผูจะซ้ือ”) ในมูลคาการขาย รวมประมาณ 534 ลานบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการของยเูน่ียนอุตสาหกรรม

สิ่งทอ และยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกลาวกับผูจะซื้อแลวในเดือนธันวาคม 2552

ณ วันท่ีทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดังกลาว ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอไดรับเงินมัดจําจากผูจะซ้ือเปนจํานวนประมาณ 

160 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 30 ของมูลคาการขายรวม) สําหรับเงินจายชําระงวดแรกจํานวนประมาณ 107 ลานบาท 

(รอยละ 20) ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอไดรับชําระแลวในเดือนมกราคม 2553 สวนที่เหลืออีกจํานวนประมาณ 267 ลานบาท 

(รอยละ 50) จะไดรับการชําระในวันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาวใหกับผูจะซ้ือ และไดแสดงเงินมัดจํารับลวงหนา

จากการขายที่ดินภายใตหัวขอ “เงินมัดจํารับคาที่ดินและสวนปรับปรุง” ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ตอมาในเดือนมีนาคม 2553 ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกผูจะซื้อเปนที่เรียบรอยแลว

สงผลให “ที่ดินและสวนปรับปรุงที่เลิกใชงานและจัดประเภทเปนถือไวเพ่ือขาย” และ “เงินมัดจํารับคาท่ีดินและสวนปรับปรุง” 

ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลง และ ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอมีกําไรจากการขายที่ดินดังกลาวเปน

จํานวนรวมทั้งสิ้น 530 ลานบาท โดยบริษัทฯไดแสดงรายการกําไรจากการจําหนายที่ดินดังกลาวไวภายใตหัวขอ“กําไรจาก

การจําหนายที่ดินอาคารและอุปกรณ” ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน)
ในเดอืนธนัวาคม 2552 บรษิทั ยเูนีย่นเทคโนโลยี ่(2008) จาํกัด (มหาชน) (“ยเูนีย่นเทคโนโลยี ่(2008)”) ไดเขาทําสัญญา

จะซื้อจะขายที่ดินและสวนปรับปรุงบางสวนของยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ใหแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (“ผูจะซื้อ”) 

ในมูลคาการขายรวมประมาณ 48 ลานบาท 
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ณ วันที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสวนปรับปรุงดังกลาว ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) ไดรับเงินมัดจําจากผูจะซื้อ

เปนจํานวนประมาณ 15 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 30 ของมูลคาการขายรวม) สวนที่เหลืออีกจํานวนประมาณ 33 ลานบาท 

(รอยละ 70) จะไดรับการชําระในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสวนปรับปรุงดังกลาวใหกับผูจะซื้อ และไดแสดง

เงินมัดจํารับลวงหนาจาก การขายที่ดินและสวนปรับปรุงภายใตหัวขอ “เงินมัดจํารับคาที่ดินและสวนปรับปรุง” ในงบการเงิน

รวมณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ตอมาในเดอืนมนีาคม 2553 ยเูนีย่นเทคโนโลยี ่(2008) ไดมกีารโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิและสวนปรบัปรงุใหแกผูจะซือ้เปน

ทีเ่รยีบรอยแลวสงผลให “ทีด่นิและสวนปรบัปรงุทีเ่ลกิใชงานและจดัประเภทเปนถอืไวเพือ่ขาย” และ “เงนิมดัจาํรบัคาทีด่นิและ

สวนปรับปรุง” ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลง และยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) มีกําไรจากการขายที่ดิน

และสวนปรับปรุงดังกลาวเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 48 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดแสดงรายการกําไรจากการจําหนายที่ดินและ

สวนปรับปรุงดังกลาวไวภายใตหัวขอ “กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ” ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

สวนปรับปรุง
ที่ดินและ

สิทธิการเชา

อาคาร
และระบบ

สาธารณูปโภค

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ

โรงงานผลิต
กระแส
ไฟฟา อื่นๆ รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2552 407,085 145,383 3,387,006 4,620,993 533,810 2,330,798 11,425,075

ซื้อเพิ่ม 136 19,616 5,711 40,097 108,585 517,541 691,686

จําหนาย/ตัดจําหนาย (106) (2,215) (166,384) (219,706) (60,246) (160,234) (608,891)

โอน - 56 23,455 118,270 - (141,781) -

ผลตางจากการแปลงคา       
  งบการเงิน - - - (1,048) (32,119) (83,418) (116,585)

31 ธันวาคม 2553 407,115 162,840 3,249,788 4,558,606 550,030 2,462,906 11,391,285

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2552 - 122,014 2,678,844 3,753,687 170,691 1,049,526 7,774,762

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,718 136,715 237,751 33,117 145,940 561,241

คาเสื่อมราคาสําหรับ
  สวนที่จําหนาย/
  ตัดจําหนาย - (2,215) (162,533) (211,795) (19,608) (136,712) (532,863)

ผลตางจากการแปลงคา         
  งบการเงิน - - (1) (857) (11,241) (10,771) (22,870)

31 ธันวาคม 2553 - 127,517 2,653,025 3,778,786 172,959 1,047,983 7,780,270

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2552 - 11,339 306,848 15,828 - 25,149 359,164

บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - 2,863 - 29,957 32,820

ลดลงจากการจําหนาย - - (7) - - (340) (347)

ลดลงระหวางป - (11,339) (220,734) (1,191) - (24,728) (257,992)

31 ธันวาคม 2553 - - 86,107 17,500 - 30,038 133,645

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552 407,085 12,030 401,314 851,478 363,119 1,256,123 3,291,149

31 ธันวาคม 2553 407,115 35,323 510,656 762,320 377,071 1,384,885 3,477,370

คาเสื่อมราคาสําหรับป

ป 2552 (404 ลานบาทรวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 608,749

ป 2553 (394 ลานบาทรวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 561,241
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

สวนปรับปรุง
ที่ดินและ

สิทธิการเชา

อาคาร
และระบบ

สาธารณูปโภค อื่นๆ รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2552 211,844 119,088 1,903,131 558,073 2,792,136

ซื้อเพิ่ม - 19,037 912 22,485 42,434

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (2,208) (33,572) (40,757) (76,537)

โอน - - 4,588 (4,588) -

31 ธันวาคม 2553 211,844 135,917 1,875,059 535,213 2,758,033

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2552 - 101,795 1,544,094 500,020 2,145,909

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 7,352 74,818 17,308 99,478

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย - (2,208) (32,057) (27,708) (61,973)

31 ธันวาคม 2553 - 106,939 1,586,855 489,620 2,183,414

คาเผื่อการดอยคา

31 ธันวาคม 2552 - 11,339 231,343 - 242,682

บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - - 29,957 29,957

ลดลงจากการจําหนาย - - (7) - (7)

ลดลงระหวางป - (11,339) (170,293) - (181,632)

31 ธันวาคม 2553 - - 61,043 29,957 91,000

มูลคาสุทธิตามบัญชี

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

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป

ป 2552 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 128,205

ป 2553 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 99,478
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 เน่ืองจากในวันท่ี 1 มกราคม 2554 สาขาศรีราชาไดมีการเปล่ียนประเภทธุรกิจจากการรับจางผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

เปนธุรกิจใหเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.1 และ 1.2 สงผลใหขอ

บงช้ีบางประการของการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวไดลดลงไป ดังน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ คาดการณวา

จะไดรบัประโยชนจากการใชงานสนิทรพัยในอนาคต จงึมกีารกลบัรายการคาเผือ่การดอยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 225.2 ลานบาท และ151.7 

ลานบาทตามลําดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งมียอดคงเหลือของอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดย

มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 114.8 ลานบาท (2552: 91.7 ลานบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่ง ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว 

แตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 4,392 ลานบาท 

(2552: 4,456 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,351 ลานบาท 2552: 1,357 ลานบาท)

16. สินทรัพยไมมีตัวตน - คอมพิวเตอรซอฟทแวร

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

2553 2552

ราคาทุน 12,652,295 10,731,735

คาตัดจําหนายสะสม (8,929,437) (7,658,857)

คาเผื่อการดอยคา (251,301) (251,301)

มูลคาสุทธิตามบัญชี 3,471,557 2,821,577

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 1,270,580 1,353,122

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หนวย: บาท)

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(รอยละตอป) 2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร อิงกับ MOR 14,824,253 8,029,060 - 235,693

เงินกูยืมระยะสั้น            
  จากสถาบันการเงิน

1.00 - 5.35 142,797,133 148,584,422 - 56,500,000

รวม 157,621,386 156,613,482 - 56,735,693
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18. เงินกูยืมระยะยาว

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

เงินกู
อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) การชําระคืน 2553 2552 2553 2552

1. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ (แปลงจากเงินกูยืมสกุลเงินตางประเทศ
   จํานวน 25.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาท เมื่อวันที่
   17 พฤษภาคม 2550 ตามสัญญาเงินกู ลงวันที่ 26 มกราคม 2550)

อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายป 
เริ่มตั้งแตป 2550 ถึงป 2553

- 152,230,750 - 152,230,750

2. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ (แปลงจากเงินกูยืมสกุลเงินตางประเทศ 
   จํานวน 3.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทเมื่อวันที่
   29 มกราคม 2550 ตามสัญญาเงินกูลงวันที่ 26 มกราคม 2550)

อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายป 
เริ่มตั้งแตป 2550 ถึงป 2554

- 30,458,333 - 30,458,333

3. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ (แปลงจากเงินกูยืมสกุลเงินตางประเทศ
   จํานวน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทเมื่อวันที่
   29 มกราคม 2550 ตามสัญญาเงินกูลงวันที่ 26 มกราคม 2550)

อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายป 

เริ่มตั้งแตป 2550 ถึงป 2554

- 36,550,000 - 36,550,000

4. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ (แปลงจากเงินกูยืมสกุลเงินตางประเทศ
   จํานวน 10.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินบาทเมื่อวันที่
   30 มีนาคม 2550 ตามสัญญาเงินกูลงวันที่ 22 มีนาคม 2550)

อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายป 

เริ่มตั้งแตป 2550 ถึงป 2554

- 131,490,000 - 131,490,000

5. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายป 

เริ่มตั้งแตป 2553 ถึงป 2558

- 260,000,000 - 260,000,000

6. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR แบงชําระเปน 3 งวด

ในป 2552 ถึง 2553

- 150,000,000 - 150,000,000

7. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายป

เริ่มตั้งแตป 2554 ถงึป 2557

328,280,000 328,280,000 328,280,000 328,280,000

8. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายป 

เริ่มตั้งแตป 2556 ถึงป 2558

42,469,000 42,469,000 42,469,000 42,469,000

9. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายไตรมาส
เริ่มตั้งแตป 2553 ถึงป 2557

- 250,000,000 - 250,000,000
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

เงินกู
อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) การชําระคืน 2553 2552 2553 2552

10. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายเดือน
เริ่มตั้งแต ป 2550 ถึงป 2553

- 400,000 - -

11. เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ชําระคืนเปนรายเดือน
เริ่มตั้งแตป 2552 ถึงป 2555

4,965,000 8,985,000 - -

12. เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ อิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยของ
ธนาคารใน
ประเทศจีน

ชําระคืนภายในป 2555 204,394,500 221,989,500 - -

รวม 580,108,500 1,612,852,583 370,749,000 1,381,478,083

หัก:  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (86,020,000) (454,429,917) (82,000,000) (450,009,917)

      เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 494,088,500 1,158,422,666 288,749,000 931,468,166

 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

ขอจํากัดในการจําหนาย จาย โอน ทรัพยสินที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนตน
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19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

2553 2552

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 117,499,594 96,283,561

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (1,596,617) (3,625,643)

รวม 115,902,977 92,657,918

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (60,810,466) (45,189,814)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 55,092,511 47,468,104

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเชายานพาหนะและอุปกรณเพ่ือใชในการดําเนินงานของกิจการโดย

มีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 4 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 62 55

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี (1) -

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 61 55

20. หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย

 จาํนวนนีเ้ปนราคาทนุของหุนสามญัของบรษิทัฯจาํนวน 10,022,694 หุน คิดเปนรอยละ 3.34 ของหุนท่ีจําหนายท้ังหมด 

ซึ่งซื้อและถือโดยบริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จํากัด บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จํากัด และ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหรรมสิ่งทอ จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย 

21. สํารองตามกฎหมาย

 ภายใตบทบัญญัติตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน จดทะเบียนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

 อนึง่ ขอบงัคบัของบรษิทัฯ ไดกาํหนดใหบรษิทัฯตองจดัสรรเงนิกาํไรสทุธปิระจาํปสวนหนึง่ไวเปนทนุสาํรองไมนอยกวา

รอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจาํปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอย

ละ 25 ของทุนจดทะเบียน
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22. คาใชจายตามลักษณะ

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552 2553 2552

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 1,697 1,564 67 76

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 569 610 101 128

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 54 48 14 14

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 3,413 2,573 16 13

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 158 (88) - 3

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 25 13

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 1 329 - 115

หนี้สงสัยจะสูญ 12 9 - 17

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน - 19 33 -

23. การสงเสริมการลงทุน 

 ในระหวางป 2553 มีบริษัทยอยหนึ่งแหงที่ไดรับสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนตางๆ ดังนี้

บริษัท สิทธิประโยชน วันหมดอายุของสิทธิประโยชน

บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด - ยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
  จําเปนที่ตองนําเขาจากตางประเทศ เพื่อใช
  ในการผลิตเพื่อการสงออก

8 พฤษภาคม 2554
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รายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปจําแนกตามกิจการสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสง

เสริมการลงทุนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

กิจการที่ไดรับ
การสงเสริม

กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริม

รวม

2553 2552 2553 2552 2553 2552

รายได

   รายไดจากการขาย

      รายไดจากการขายในประเทศ - - 4,523,045 3,352,778 4,523,045 3,352,778

      รายไดจากการสงออก - - 4,247,465 3,932,585 4,247,465 3,932,585

   รายไดจากการใหบริการ - 14,484 1,370,589 1,317,719 1,370,589 1,332,203

รวมรายได - 14,484 10,141,099 8,603,082 10,141,099 8,617,566

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริม

รวม

2553 2552 2553 2552

รายได

   รายไดจากการขาย

      รายไดจากการขายในประเทศ 1,381,798 853,780 1,381,798 853,780

      รายไดจากการสงออก 502,941 529,055 502,941 529,055

   รายไดจากการใหบริการ 1,137,684 998,028 1,137,684 998,028

   รวมรายได 3,022,423 2,380,863 3,022,423 2,380,863

24. กําไรตอหุน
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดย

บุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางป

25. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 4 สวนงานหลักคือ (1) สวนงานส่ิงทอ คอมพิวเตอรและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

(2) สวนงานพลาสติก ยางและโลหะ (3) สวนงานผลิตกระแสไฟฟา และ (4) สวนงานการลงทุนและอื่นๆ และดําเนินธุรกิจใน

สวนงานทางภูมิศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

สวนงานสิ่งทอ 
คอมพิวเตอร 
และชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส

สวนงาน
พลาสติก

ยางและโลหะ
สวนงานผลิต
กระแสไฟฟา

สวนงาน
การลงทุน
และอื่นๆ

การตัด
รายการบัญชี
ระหวางกัน งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

รายไดจากภายนอก 5,628 4,619 3,996 3,532 420 380 97 87 - - 10,141 8,618

รายไดระหวางสวนงาน 22 16 30 21 - - 2 2 (54) (39) - -

รายไดทั้งสิ้น 5,650 4,635 4,026 3,553 420 380 99 89 (54) (39) 10,141 8,618

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน               878 747 541 658 71 77 4 - - - 1,494 1,482

   ดอกเบี้ยรับ 22 23

   รายไดอื่น 1,406 694

   คาใชจายในการขาย (281) (242)

   คาใชจายในการบริหาร (617) (1,213)

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 531 691

   คาใชจายทางการเงิน (63) (92)

   ภาษีเงินไดนิติบุคคล (315) (202)

สวนของผูถือหุนสวนนอย (353) (159)

กําไรสุทธิ 1,824 982

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,466 1,360 915 852 377 363 719 716 - - 3,477 3,291

  สินทรัพยสวนกลาง 15,560 15,619

รวมสินทรัพย 19,037 18,910

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกัน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8



รายงานประจําป 2553
บรษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)138

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงาน

นั้นออกจากงานตามระเบียบขอบังคับของกองทุน ในระหวางป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปน

จํานวนเงิน 18.6 ลานบาท (2552: 17.9 ลานบาท)

27. เงินปนผล
                          (หนวย: บาท)

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2552

300,000,000 1.00

รวมเงินปนผลสําหรับป 2552 300,000,000 1.00

เงินปนผลประจําป สําหรับป 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2553

450,000,000 1.50

รวมเงินปนผลสําหรับป 2553 450,000,000 1.50

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 22.0 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อเครื่องจักร

และการปรับปรุงอาคาร

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาท่ีเก่ียวของกับการเชาท่ีดิน พื้นที่ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และ

เครื่องจักรและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 20 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จายชําระภายใน

ภายใน 1 ป 40.7 14.4

1 ถึง 5 ป 45.4 26.4

มากกวา 5 ป 21.8 -
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28.3 การคํ้าประกัน

28.3.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร ในนามบริษัทฯ และ

บริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 207.3 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 27.7 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง

ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทยอย

28.3.2  บริษัทฯ ไดเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากรายการปกติทางการคาตอเจาหน้ีการคา

แหงหน่ึงใหกับบริษัท คอมพิวเตอรยูเน่ียน จํากัด โดยเก็บคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ของวงเงินที่ค้ําประกัน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 วงเงินค้ําประกันดังกลาวมีจํานวน 115 ลานบาท

28.3.3  Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.  (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันวงเงินกูระยะสั้นจํานวน 50 ลาน 

เรนมนิบ ิตามสดัสวนการถอืหุนตอธนาคารพาณชิยในประเทศจนีใหกบั Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 

(บริษัทรวม)

28.3.4  Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันวงเงินกูจํานวน 5 ลานเรนมินบิ ตาม

สัดสวนการถือหุนตอธนาคารพาณิชยในประเทศจีนใหกับ Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. (บริษัทรวม)

28.3.5  บริษัทฯไดจดจํานําใบหุนซ่ึงลงทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ท้ังจํานวนเพ่ือคํ้าประกันเงินกูยืมท่ีบริษัท ราชบุรี

เพาเวอร จํากัด มีตอเจาหนี้เงินกูยืมโครงการ ตามสัดสวนการถือหุน

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา 

เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ

ทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืมและลูกหน้ีอ่ืนฝายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังน้ันบริษัทฯ และบริษัทยอยจึง

ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากน้ี การใหสินเช่ือของบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมี

การกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ

และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ี เงินใหกูยืม และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม

แกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชี ทรัสตรีซีท เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้สัญญาเชาการเงิน และเงิน

กูยมืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ อยางไรกต็าม เนือ่งจากสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิสวนใหญมอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตาม
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อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและ

บริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 สนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิทีส่าํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสาํหรบั

สนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกาํหนด หรอืวนัทีม่กีารกาํหนดอตัราดอกเบีย้

ใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมี
ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 92 - 1,495 1 1,588

เงินลงทุนชั่วคราว - - 910 - 910

ลูกหนี้การคา - - - 1,571 1,571

92 - 2,405 1,572 4,069

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม - - 158 - 158

  จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา                    -                  -                  - 854 854

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 78 - 78

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 61 55 - - 116

เงินกูยืมระยะยาว - - 580 - 580

61 55 816 854 1,786

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลง ไมมี

ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม
สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 241 - 241

ลูกหนี้การคา - 351 351

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 319 - 319

560 351 911
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินทางการเงิน

เจาหนี้การคา - 131 131

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 807 - 807

เงินกูยืมระยะยาว 371 - 371

1,178 131 1,309

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคา และการกูยืมเงิน

เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุ

สัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงิน

ตราตางประเทศ ดังนี้

สินทรัพย หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
สกุลเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 14 3 30.1513

ยูโร 1 - 39.9394

เยน 32 10 0.3705

เหรียญฮองกง 15 - 3.8742

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซื้อ จํานวนที่ขาย
(ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 57 29.60 - 30.28 29.58 - 33.88

ยูโร - 3 - 39.19 - 48.82

เยน - 155 - 0.35 - 0.37
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29.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสัน้ เงินใหกูยืม

และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจงึประมาณมลูคายุตธิรรมของสนิทรพัย

และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู 

และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนด

มูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใช

เกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม 

30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการ

ดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.20 : 1 (2552: 0.28 : 1)และ

บริษัทฯ มีอัตราสวนเทากับ 0.13 : 1 (2552: 0.28 : 1)

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
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คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
 

 ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอย ประจาํป 2553  คอื นายศภุชยั ปญญาวฒัโน และนายเตมิพงษ โอปนพนัธุ ซึง่สงักดั 

บรษิทั สาํนกังานเอนิสท แอนด ยงั จาํกัด ผูสอบบญัชีดงักลาว เปนผูสอบบญัชีทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

 

 ในการเสนอวาระแตงตัง้ผูสอบบญัชี ในการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป มกีารเสนอรายชือ่ผูสอบบญัชีไวอยางนอย 3 คน 

ซึ่งสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยรายชื่อที่เสนอทั้งหมดมีความเปนอิสระ และไมมีความสัมพันธ และ/หรือ ไมมีสวนไดเสียกับ

บริษัทฯ บริษัทยอย หรือผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว อีกทั้งทุกคนมีคุณสมบัติครบถวน

ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด

 

 ในรอบป 2553 บรษิทัฯ และบรษิทัยอย จายคาตอบแทนการสอบบญัชีใหแก สาํนกังาน เอนิสท แอนด ยงั จาํกัด ซึง่เปนสาํนกังาน

ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สังกัด จํานวนเงินรวม 8,157,500.-บาท บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการจายคาสอบบัญชี

ใหกับผูสอบบัญชีโดยตรง หรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีอื่นที่ผูสอบบัญชีสังกัด

คาบริการอื่น  (Non-audit fee)  
 

 ในรอบป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการจายคาบริการอื่น (Non-audit fee)  หรือไมมีงานบริการอื่นที่ยังไมแลวเสร็จ 

ที่จะตองจายในปถัดไป ใหกับผูสอบบัญชี หรือ สํานักงานสอบบัญชี เอินสท แอนด ยัง จํากัด หรือ บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวของกับ

ผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด

คาตอบแทนของผูสอบบัญช
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่             หนา

1. สิทธิของผูถือหุน ...............................................................................................................................................  41-42 

 1.1  ใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนา
 1.2  หนังสือเชิญประชุมและรายงานประจําปพรอมเอกสารแนบที่เกี่ยวของ
 1.3  เรื่องการประชุมผูถือหุน
 1.4  บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการเปดเผยขอมูล
 1.5  สัดสวน Free Float

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ...........................................................................................................  43-44 
 2.1 สิทธิการลงคะแนนเสียง
 2.2 เรื่องการมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน
 2.3 สงเอกสารขอมูลใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมและมีรายละเอยีดใน Website
 2.4 เรื่องการใชขอมูลภายใน
 2.5 รายการที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีรายการ

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย .............................................................................................................  44-45 
 3.1 เกี่ยวกับดานพนักงาน
 3.2 เกี่ยวกับดานลูกคา
 3.3 เกี่ยวกับการปฏิบัติตอคูคา
 3.4 เกี่ยวกับดานเจาหนี้
 3.5 เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 3.6 เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอม
 3.7 ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ................................................................................................................  45-46 

 4.1 การเปดเผยขอมูลที่มีสาระสําคัญครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
 4.2 โครงสรางการถือหุน
 4.3 รายชื่อคณะกรรมการ การถือหุน ประวัติ ประสบการณการทํางาน
 4.4 คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
 4.5 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
 4.6 ขอมูลสถานะทางการเงิน พรอมขอมูลคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
 4.7 รายงานของผูสอบบัญชี
 4.8 ปจจัยความเสี่ยงและการดําเนินธุรกิจ
 4.9 รายการระหวางกัน
 4.10 ความสัมพันธกับผูลงทุน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ................................................................................................................  46-50 
 5.1 นโยบายและคูมือการกํากับดูแลกิจการ
 5.2 จริยธรรมทางธุรกิจ
 5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศนของคณะกรรมการ
 5.4 การประชุมคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 5.6 การรวมหรือแยกตําแหนง
 5.7 คณะกรรมการตรวจสอบและขอบเขตหนาที่
 5.8 ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 5.9 การบริหารความเสี่ยง
 5.10 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 5.11 กรรมการอิสระ
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บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107537000971 (เดิม บมจ. เลขที่ 344)

สํานักงานใหญเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9, 332-5600

โทรสาร : (66-2) 332-5616

www.sahaunion.co.th

บริษัทฯ ดําเนินการดานการลงทุน ใหบริการดานการเงินและจําหนายวัตถุดิบและผลิตภัณฑบางประเภทของบริษัทในกลุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 300 ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท เปนเงิน 3,000 ลานบาท

ซึ่งเปนหุนสามัญที่จดทะเบียน และชําระแลวทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท

บคุคลอางองิอืน่ ๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : (66-2) 229-2800, 654-5599  

โทรสาร : (66-2) 359-1259

 

ผูสอบบัญชี

นายศุภชัย ปญญาวัฒโน หรือนายเติมพงษ โอปนพันธุ หรือนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน หรือนายกฤษดา เลิศวนา

ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : (66-2) 264-0777  

โทรสาร : (66-2) 264-0789, 661-9192

ขอมูลทั่วไป 
บรษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) และบรษัทยอย
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10

(สําหรับจํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวของแตละนิติบุคคลดังกลาว  โปรดดูในหวขอ ขอมูลการลงทุนของบริษัททางตรง
ในหนา 16-17)

กลุมอตุสาหกรรมการผลติ

ธรุกจิส่ิงทอ
•  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน)
 สํานักงานเลขที่ 205 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
 กม. 39.5 ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง 
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 โทรศัพท : (66-2) 323-1085-91
 โทรสาร : (66-2) 710-8808

•  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จํากัด
 สํานักงานเลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท
 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
 กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9
 โทรสาร : (66-2) 332-5616

 สํานักงานสาขา เลขที่ 205 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
 กม. 39.5 ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง 
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 โทรศัพท : (66-2) 323-9285-6
 โทรสาร : (66-2) 323-9181

• บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จํากัด
 สํานักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพราว 80 (จันทิมา) 
 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท : (66-2) 530-0511-30
 โทรสาร : (66-2) 538-4247

•   บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอรปอเรชั่น จํากัด
 สํานักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพราว 80 (จันทิมา) 
 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท : (66-2) 530-7040-54
 โทรสาร : (66-2) 539-6124

•  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จํากัด
 สาํนกังานเลขที ่1828 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก 
 เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260
 โทรศพัท : (66-2) 311-5111-9
 โทรสาร : (66-2) 332-5616

 สาํนกังานสาขาที ่1 เลขที ่205 หมูที ่4
 ถนนสขุมุวทิ ตาํบลบางปใูหม อาํเภอเมอืง 
 จงัหวดัสมุทรปราการ 10280

 สํานักงานสาขาที่ 2 เลขที่ 589/48 ถนนบางนา-ตราด 
 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
 โทรศพัท : (66-2) 745-6871, 745-6873

 โทรสาร : (66-2) 745-6874

•    Shanghai Saha-Union Thread Industries Co., Ltd.

    Pudong New Area, Shanghai City, China

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

  Jiashan County Economic Development Area, Zhejiang 
Province, China

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

 Nan Hui District, Shanghai City, China

• Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.

 Luoyang Road, Taicang City, Jiangsu Province, China
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ธุรกิจพลาสติก สเตนเลส และโลหะ

• บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)

 สํานักงานเลขที่ ง. 1 หมูที่ 13 นิคมอุตสาหกรรม บางชัน 

 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  

 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 โทรศพัท : (66-2) 517-0105-8, 517-9052-5, 517-8217-21 

 โทรสาร  : (66-2) 517-9056, 517-0345, 517-1016

 

 สาํนกังานสาขา เลขที ่99 หมูที ่5 ถนนบางนา-ตราด 

 กม.38 ตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง 

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180

• บริษัท  ยูเนี่ยนพลาสติก  จํากัด  (มหาชน)

 สํานักงานเลขที่ 11/1 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 โทรศัพท : (66-2) 517-0109-14

 โทรสาร  : (66-2) 517-0529

• บริษัท  ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน  จํากัด

 สาํนกังานเลขที ่ ง. 12 หมูที ่13 นคิมอตุสาหกรรมบางชนั  

 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  

 เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510

 โทรศัพท : (66-2) 517-0100-3  

 โทรสาร : (66-2) 517-0104

• บริษัท  ยูเนี่ยนโชจิรุชิ  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 11/3 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 โทรศัพท : (66-2) 919-8893-5

 โทรสาร : (66-2) 517-1863

• บริษัท  ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส  จํากัด  
 สํานักงานเลขที่ 11/2 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 10510

 โทรศัพท : (66-2) 919-8996-8 

 โทรสาร : (66-2) 517-8167

• บริษัท  ยูเนี่ยนนิฟโก  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 99 หมูที่ 5 ถนนบางนา-ตราด 

 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

 โทรศัพท : (66-38) 842-130-5

 โทรสาร : (66-38) 842-129

• บริษัท  ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักสคอรปอเรชั่น  จํากัด 
  สํานักงานเลขที่ 11/1 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 โทรศัพท : (66-2) 919-9930

 โทรสาร : (66-2) 919-9931

 

 สํานักงานสาขา เลขที่ 70/1 หมูที่ 1 ตําบลแสนตุง 

 อําเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด 

 โทรศัพท : (66-39) 696-421

• บริษัท  วิสาหกิจยางไทย  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 11/1 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  
 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

 โทรศัพท : (66-2) 919-9930

 โทรสาร : (66-2) 919-9931

 

 สํานักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 12 หมูที่ 2 ตําบลทับไทร 

 อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจนัทบุรี

 โทรศัพท : (66-39) 447-300

 

 สํานักงานสาขาที่ 2 เลขที่ 70/2หมูที่ 1 ตําบลแสนตุง  
 อําเภอแสนตุง จังหวัดตราด   
 โทรศัพท : (66-39) 696-423
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ธุรกิจคอมพิวเตอร  และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

• บริษัท  ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่  (2008)  จํากัด  (มหาชน)

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต 
 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

 โทรสาร : (66-2) 332-5616

 

 สาํนกังานสาขาที ่1 เลขที ่99 หมูที ่5 ถนนบางนา-ตราด  
 (กม. 38) ตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง 

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180

 โทรศัพท : (66-38) 842-108-9 

 โทรสาร : (66-38) 842-109

   
 สํานักงานสาขาที่ 2 เลขที่ 336 หมูที่ 10 ถนนสุขุมวิท  
 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

    โทรศัพท : (66-38) 341-370-8

 โทรสาร : (66-38) 341-380-2

•    บริษัท  คอมพิวเตอรยูเนี่ยน  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9, 311-6881-2

 โทรสาร : (66-2) 311-6889 (เซิฟเวอร), 

             (66-2) 311-6869 (ฝายจัดซื้อ)

 

 สาํนกังานสาขาเลขที ่ 142/1-2 ซอยลาดพราว 80 (จนัทมิา)  
 ถนนลาดพราว แขวงวงัทองหลาง 

 เขตวงัทองหลาง  กรงุเทพฯ 10310

 โทรศัพท : (66-2) 530-0505  

 โทรสาร : (66-2) 530-2940 (ศูนยบริการลูกคา), 

 (66-2) 530-1955 (คลังสินคา)  (66-2) 530-2388   
 (แผนกติดตั้ง)

ธรุกจิผลติกระแสไฟฟา 

•      Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.

 Jiashan County Economic Development Area, 

 Zhejiang Province, China

•     Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd.

 Cheng Nan Road, Wuxi City, Jiangsu  

 Province, China

 

•     Yixing-Union Cogeneration Co., Ltd.

 Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu Province, China

•     Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 
 Wei Jiu Road, Shangyu Industrial Area, Hangzhou Bay,  
 Zhejiang Province, China

•    Huanan-Union Spring Cogeneration Co., Ltd.

  Sheng Li Street, Huanan County, Heilongjiang Province, 

 China

• Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.

 Cheng Xi Hua Si, Luliang County, Yunnan Province, China

   
• Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd.

 Zhenshui Town Village, Yuezhou, Qi Lin District, 

 Qujing City, Yunnan Province, China

•     บริษัท  ราชบุรีเพาเวอร  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9 

 โทรสาร : (66-2) 332-3882

 

 สํานักงานสาขา เลขที่ 245 หมูที่ 6 ตําบลบานไร 

 อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 โทรศัพท : (66-32) 719-300 # 1000

 โทรสาร : (66-32) 719-300 # 1090

ธรุกจิผลติสารเคมี

• Taixing Union Zond Chemecals Co.,Ltd.

 Taixing Economic Development Area, Jiang Su Province, China

•     Yixing-Union Biochemical Co.,Ltd.

 Ticheng Town, Yixing City, Jiang Su Province, China
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กลุมการคา  การลงทนุ  และบรกิาร

ธุรกิจการคา

•     บริษัท  ยูนิไฟเบอร  จํากัด 

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

 โทรสาร : (66-2) 331-5668

•   บริษัท  ยูเนี่ยนยูนิเวอรส  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 52/16-17 ซอยเจริญกรุง 41 ถนนเจริญกรุง

 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

     โทรศัพท : (66-2) 266-2976-80

 โทรสาร : (66-2) 237-6468

ธรุกจิการลงทนุ และอืน่ๆ

•  บริษัท  สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

 โทรสาร : (66-2) 332-5616

•    บริษัท  ยูเนี่ยนอีควิตี้  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

 โทรสาร : (66-2) 332-5616

• บริษัท  เท็กซปอรตอินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ 10260

 โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

 โทรสาร : (66-2) 332-5616

•    บริษัท  ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

  ขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

    โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

     โทรสาร : (66-2) 332-5616

    สํานักงานสาขา เลขที่ 336 หมูที่ 10 ถนนสุขุมวิท 

 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

•    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จํากัด

    สาํนกังานเลขที ่142 ซอยลาดพราว 80 (จนัทมิา) 

 ถนนลาดพราว แขวงวงัทองหลาง 

 เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

    โทรศัพท : (66-2) 530-0511-30

    โทรสาร : (66-2) 539-6153

•    บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จํากัด 

    สาํนกังานเลขที ่142 ซอยลาดพราว 80 (จนัทมิา) 

 ถนนลาดพราว แขวงวงัทองหลาง 

 เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

    โทรศัพท : (66-2) 530-0511-30

    โทรสาร : (66-2) 538-3292

•    บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่  จํากัด

    สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

    โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

    โทรสาร : (66-2) 332-5616

•    บริษัท  ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่  (ไชนา)  จํากัด

    สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

    โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

    โทรสาร : (66-2) 332-5616
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 • บริษัท  ยูนิอโกร  จํากัด

     สาํนกังานเลขที ่142 ซอยลาดพราว 80 (จนัทมิา)  
   ถนนลาดพราว แขวงวงัทองหลาง 

   เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

        โทรศัพท : (66-2) 530-0511-30

          โทรสาร : (66-2) 538-3292

 •     Saha-Union International Ltd. 

     1A Yuk Yat Street, 6/F, Fook Shing Building, 

  Tokwawan, Kowloon, Hong Kong

        Tel : (852) 2365-0211-2

    Fax : (852) 2363-2641

  2th Floor, Bangkok Bank Building, 

  No. 28 Des  Voeux Road, Central, Hong Kong

   Tel : (852) 2521-2260

   Fax : (852) 2521-0021

 

 • Saha-Union International (Taipei) Ltd.

  15th Floor, Bangkok Bank Building, 

  No. 121 Sung Chiang Road, 

  Taipei 10429, Taiwan

  Tel : (88-62) 2506-7264-5

  Fax : (88-62) 2506-9712

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

  #31A-C, No. 18 Cao Xi Road (North), 

  Shanghai 200030, China

      Tel : (86-21) 5459-0378, 5459-0678, 5459-0526

     Fax : (86-21) 6427-9117

 

 •     Jiashan-Union Development Co., Ltd.

    Hengshan Road, Huimin Avenue, Jiashan City,  
 Zhejiang Province, China

ธรุกจิบรกิาร

•      บริษัท  ยูเนี่ยนไซมดารบี้  (ประเทศไทย)  จํากัด

 สํานักงานเลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 20 ถนนเพลินจิต 

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

   โทรศัพท : (66-2) 251-5288

    โทรสาร : (66-2) 254-6383

 

•      บริษัท  ยูเนี่ยนการพิมพ  จํากัด

    สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

    โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9  

    โทรสาร : (66-2) 332-5616

•      บริษัท  วีนัสชูส  จํากัด

    สํานักงานแหงใหญเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

 สาํนกังานสาขาที ่1 เลขที ่99 หมูที ่5 ถนนบางนา-ตราด (กม. 38) 

 ตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24180

   โทรศัพท : (66-38) 842-108

    โทรสาร : (66-38) 842-109

•      บริษัท  ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอรสดีเวลลอปเมนท  จํากัด

    สํานักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

    โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9

   โทรสาร : (66-2) 332-5616

•     บริษัท  ศูนยประมวลผล จํากัด

    สํานักงานเลขที่ 142 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 4 

 ถนนสีลม แขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

    โทรศัพท : (66-2) 237-6330-4

    โทรสาร : (66-2) 237-6340
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1. ขอมูลทั่วไป
 1.1   ชื่อ  สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ  ประเภทธุรกิจ  เลขทะเบียนบริษัท 
  โทรศัพท  โทรสาร  จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
 1.2 ช่ือ สถานท่ีต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท โทรสาร จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ นิติบุคคล 
  ที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
 1.3 ชื่อ  สถานที่ตั้ง  โทรศัพท  โทรสารของบุคคลอางอิงอื่นๆ 
2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
 ขอมูลจากงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสะทอนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท 
และบริษัทยอย  โดยมีขอมูลเปรียบเทียบ 3 ปที่ผานมา
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 3.1 สรปุสาระสาํคญัโดยสงัเขปของลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอย และนโยบายการแบงการดาํเนนิงานของ
  บริษัทในกลุม
 3.2 สัดสวนรายไดจากแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที่มูลคาเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวม
 3.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมาของลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
  การตลาด และภาวะการแขงขัน และจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยแบงตามสายผลิตภัณฑหรือ
  กลุมธุรกิจ รวมทั้งแนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
4. ปจจัยความเสี่ยง
5. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
 5.1 ผูถือหุน
  รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุนลาสุด
 5.2 นโยบายการจายเงินปนผล
 5.3 การจัดการ
  5.3.1 โครงสรางการจัดการ
  5.3.2 รายชื่อกรรมการ ขอมูลกรรมการของบริษัท กรรมการ ประวัติการอบรมหนาท่ีของกรรมการ และจํานวนครั้งที่
   กรรมการแตละรายเขาประชุม
  5.3.3 จํานวนหุนหรือหุนกูทั้งหมดของผูบริหารที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปที่ผานมา
  5.3.4 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
 5.4 คาตอบแทนผูบริหาร
  5.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
   ก.   คาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริษัททุกคนในปที่ผานมา
   ข.   คาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการ  และผูบริหารของบริษัททุกคนในปที่ผานมา
   ค.   คาตอบแทนรวมและจํานวนรายของผูบริหารทุกคนของบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลักในปที่ผานมา
  5.4.2 คาตอบแทนอื่น
   เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
6. การกํากับดูแลกิจการ
 6.1 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
7. การควบคุมภายใน
8. รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานการกํากับดูแล  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
10.  รายการระหวางกัน
 10.1 เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปที่ผานมา
 10.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาววาเปนเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
 10.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
 10.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
11. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. งบการเงิน
 12.1 งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทและงบการเงินรวม
 12.2 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
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ในประเทศ
 •    สํานักงานใหญ

    1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

   โทรศัพท : (66-2) 311-5111-9, 332-5600

   โทรสาร : (66-2) 332-5616, 332-3123

 •    เขตลาดพราว

   142  ซอยลาดพราว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

   โทรศัพท : (66-2) 530-0511-30 

   โทรสาร : (66-2) 538-4247, 539-6153 

 •    เขตศรีราชา

   336 หมูที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110  

   โทรศัพท : (66-38) 341-370-8 

   โทรสาร : (66-38) 341-380-3 

ตางประเทศ
 •    Hong Kong

   Saha-Union International Ltd. 

   12th Floor, Bangkok Bank Building, No. 28 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

   Tel : (852) 2521-2260

   Fax : (852) 2521-0021

 •    Taiwan

   Saha-Union International (Taipei) Ltd.

   15th Floor, Bangkok Bank Building, No.121 Sung Chiang Road, Taipei 10429, Taiwan

   Tel : (88-62) 2506-7264-5

   Fax : (88-62) 2506-9712

 •    Shanghai

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

   #31A-C, No.18 Cao Xi Road (North), Shanghai 200030, China

   Tel : (86-21) 5459-0378, 5459-0678, 5459-0526

   Fax : (86-21) 6427-9117

ที่ตั้งและสํานักงาน
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