
INTEGRITY  QUALITY  SERVICE

SAHA-UNION

ANNUAL
REPORT

รายงานประจ�าปี

2554



INTEGRITY
QUALITY
SERVICE

เราให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือ “คุณธรรม” เป็น

หลักปฏิบัติ เพ่ือให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและเป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่ง

เน้น “คุณภาพ” ของการผลิตและบริการและสร้างมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุน

ในทุกๆ ด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิด  “คุณประโยชน์” สูงสุดแก่สังคม 

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์



บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
ธรุกจิของกลุม่สหยเูนีย่น เริม่จากบรษิทัทีผ่ลติและจ�าหน่ายซปิรดู (ปี 2504) ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “วีนสั” 

ต่อมาบรษิทัได้ก้าวไปสูธ่รุกิจเกีย่วเนือ่งด้านสิง่ทอ มกีารเตบิโตขยายไปสูธ่รุกจิอ่ืนๆ ทีม่ศีกัยภาพและ
ความหลากหลายมากข้ึน 

บรษิทั สหยเูนีย่น จ�ากดั ก่อตัง้ข้ึนในปี 2515 เพือ่เป็นศนูย์รวมหน่วยงาน การจัดการของบรษัิทในกลุม่ต่างๆ 
ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้นจ�านวน 30 ล้านบาท อนัมฐีานะเป็นบรษัิทเอกชนและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเมือ่ปี 2518 และแปรสภาพเป็นบรษัิท สหยูเนีย่น จ�ากดั (มหาชน) ในปี 2537 
ซึง่ปัจจบุนั บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบียนทีช่�าระแล้วทัง้สิน้ 3,000 ล้านบาท 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 

รายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการ

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราก�าไรต่อรายได้รวม (%)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (เท่า)

รายได้รวม

          รายได้จากการขายและบริการ

                    ขายส่งออก

                    ขายในประเทศ

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ก�าไรต่อหุ้น  (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2554

2554

2553

2553

2552

2552

9,889.4

8,755.4

797.3

738.1

22,007.2

5,104.3

16,902.9

7.46%

2.55

53.13

53.13

3.60%

4.94%

0.33

 2,910.2 

 1,824.2 

 457.3 

 1,367.0 

 20.6 

 760.3 

 2.53 

1.50 

38.39 

11,567.6

10,141.1

1,490.5

1,813.0

19,051.3

3,105.8

15,945.4

15.67%

6.25

49.86

49.86

9.55%

12.98%

0.21

 4,307.3 

 3,022.4 

 502.9 

 2,519.5 

 227.1 

 1,307.8 

 4.36 

 1.75 

 37.47 

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

10.39%

14.57%

0.31

 3,501.0 

 2,380.9 

 529.1 

 1,851.8 

 207.3 

 774.7 

 2.58 

 1.50 

 34.27 

(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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รายงานคณะกรรมการบริษัท

นายพนัส  สิมะเสถียร

ประธานกรรมการบริษัท

 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปีพ.ศ.2554 มีการขยายตัว 
เพียงร้อยละ 0.1 เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท้ังในและ 
นอกประเทศ ได้แก ่ ป ัญหาความไม่สงบทางการเมืองใน
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ มีผลต่อราคาน�้ามันดิบใน
ตลาดโลก เศรษฐกิจที่อ่อนแอและไม่แน่นอนของกลุ่มประเทศ
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท�าให้ก�าลังซื้อลดลง ซึ่งกระทบไปถึง
การส่งออกของประเทศจีน และที่ส�าคัญคือเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น (Tsunami) และมหาอุทกภัยที่
รุนแรงขยายวงกว้างในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ที่ส่ง
ผลอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการผลิต โรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและใน 7 นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ได้รับความเสียหายจนต้องหยุดการผลิต เกิดการขาดแคลน 
ชิ้นส่วน การส่งมอบและกระจายสินค้าไม่ได ้ตามก�าหนด  
โดยเฉพาะในช ่วงไตรมาสสุดท ้ายของปี  ทั้งการส ่งออก  
การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง

 อย่างไรก็ดี ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศโดย
รวมดุลการค้า ดุลการช�าระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด มีตัวเลขเกิน
ดุลทั้งหมด ฐานะเงินคงคลังเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 ยังอยู่
ในระดับที่มีความมั่นคงสูง มีอัตราหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 41 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

เล็กน้อย อัตราการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ต�า่ แม้ว่าจะได้รับผลจาก
อุทกภัยในช่วงปลายปี สะท้อนถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ซึ่งยังคงมีอยู่ น�าไปสู่การเพิ่มช่ัวโมงท�างานและระดับค่าจ้าง 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 สูงกว่าปีก่อนเล็ก
น้อย ซึง่เป็นผลจากต้นทนุการผลติเพิม่ขึน้ อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.25 ตามความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ และ
อตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณชิย์กม็กีารปรบัเพิม่ขึน้ตามด้วย อตัรา
แลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีการเคล่ือนไหวตาม
ปัจจัยภายนอกและในประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป ปี 2554 ค่า 
เงินบาทเฉล่ียท่ี 30.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นกว่าปี  
2553 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 31.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ช่วงปลายปี
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง

 ธุรกิจของกลุ่มสหยูเนี่ยนก็ได้รับผลจากสถานการณ์ต่างๆ
อย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได้ เป็นความโชคดอีย่างยิง่ทีบ่รษิทัในกลุม่
ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากมหาอทุกภยัไม่มากนกั มเีพยีงบรษิทั
ทีอ่ยูใ่นเขตนคิมอตุสาหกรรมบางชนั ทีอ่ยูใ่นบรเิวณทีเ่กดิน�า้ท่วม 
แต่ได้ท�าการวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า และร่วมมือกันแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเต็มท่ี ประกอบกับระดับน�้าไม่สูง
มาก และเวลาทีน่�า้หลากผ่านเป็นช่วงสัน้ ความเสยีหายทีเ่กดิกบั
ทรพัย์สนิจงึมไีม่มาก เมือ่น�า้ลดลงกส็ามารถเปิดด�าเนนิการต่อได้
ทันที แต่ในเชิงพาณิชย์ ผลประกอบการได้รับผลกระทบมากพอ
สมควร
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 ผลิตภัณฑ์เหล็กไร้สนิมอันประกอบด้วยกระติกน�้าและท่อ
เหล็กไร้สนิม ผลการด�าเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์ดี การขยายก�าลัง
การผลิตเสร็จตามก�าหนดโดยไม่ได้รับผลจากน�้าท่วม ก�าลังผลิต
ปัจจุบันสามารถผลิตกระติกน�้าได้ 7.5 ล้านใบต่อปี และมีแผน
ขยายก�าลังการผลิตต่อเนื่องถึง 12 ล้านใบต่อปี เพื่อรองรับตลาด
ที่ก�าลังขยายตัวในประเทศเศรษฐกิจใหม่ แต่กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกซึ่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ มี
รายได้ลดลงจากปีก่อน เนือ่งจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินประเทศ
ญี่ปุ ่นในไตรมาส 2 และเหตุการณ์มหาอุทกภัยในไตรมาส 4  
ส่งผลกระทบอย่างรนุแรง โดยเฉพาะอตุสาหกรรมรถยนต์ ทีท่�าให้
การผลติลดลงเนือ่งจากขาดแคลนช้ินส่วนประกอบ แต่ในไตรมาส
ที่ 1 และ 3 มีผลประกอบการที่ดี จึงคาดว่าเมื่อน�า้ลดและโรงงาน
รถยนต์สามารถเดนิสายการผลติได้เตม็ที ่จะมกีารเร่งการผลิตเพือ่
ชดเชยส่วนที่หายไป

 ความผันผวนของราคายางท่ีปรับสูงขึ้นในช่วงต้นปี แต่
ปลายปีราคาลดลงเพราะความต้องการจากจนีลดลง สถานการณ์
นีม้ผีลดกีบัสวนยางและโรงงานผลติยางแท่ง แต่อตุสาหกรรมทีใ่ช้
ยางเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ โรงงานผลิตเทปกาวและยางเส้น มีต้นทุน
ยางและเคมภีณัฑ์สงูข้ึน สวนทางกบัตลาดทัง้ในและนอกประเทศ
ที่การขายลดลง

 ส�าหรบักลุม่ธรุกิจสิง่ทอ เครือ่งนุง่ห่มและอปุกรณ์ ซึง่มตีลาด 
ส่งออกเป็นตลาดหลัก ตั้งแต่ต้นปี มีผลประกอบการที่ดี ทั้ง 
ค�าสั่งซื้อและราคาขายปรับสูงข้ึน แต่กลางไตรมาสที่ 3 เป็นต้น
ไป ค�าสั่งซื้อลดลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ของบริษัทคู่ค้าทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ต้นทุน
วัตถุดิบที่ส�าคัญคือราคาฝ้าย มีราคาผันผวนอย่างมาก ซึ่งมีผล 
กระทบกับต้นทุนการผลิต ในสถานการณ์เช่นนี้การบริหารรายได้
และต้นทนุจงึท�าได้ยาก คาดว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี ้จะ
มีต่อเนื่องถึงปี 2555

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติท่ีจังหวัดราชบุรี คือ 
บรษิทั ราชบรุเีพาเวอร์ จ�ากดั ซึง่บรษิทัถอืหุน้อยูร้่อยละสบิ ได้เปิด
ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์มาแล้ว 4 ปี มผีลตอบแทนการลงทุนท่ีดีตาม
ทีค่าดหมาย ส่วนธรุกจิพลงังานในประเทศจนี ในปี 2554 ยงัได้รบั 
ผลกระทบจากการที่ราคาถ่านหินปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ราคา
ไฟฟ้าไม่สามารถปรับตามได้ นอกจากนี้ต ้นทุนการรักษา 
สิ่งแวดล้อมก็เพิ่มมากข้ึน ดังนั้นธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนจึงมี 
ผลประกอบการโดยรวมลดลงจากปีก่อน และในปี 2554 บรษิทัได้
ตัดสนิใจขายโรงไฟฟ้า Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd.ให้กบั 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ฝ่ายจีนไป เนื่องจากเมือง Wuxi มีการขยายตัวและ
มีนโยบายให้โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมย้ายออกจากเขต
เมือง สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า Wuxi-Union ก็อยู่ในบริเวณการขยาย

ตัวของเมือง ลูกค้าหลักของบริษัทหลายรายต้องย้ายออกไป 
ประกอบกับโรงไฟฟ้า Wuxi-Union ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซ่ึง
มีผลท�าให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนในบริเวณนั้น ทางการจึงมีนโย
บายให้ย้ายโรงไฟฟ้าไปตัง้ยงัสถานทีใ่หม่ หรอืต้องเปลีย่นประเภท 
เชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ พิจารณาแล้ว 
เหน็ว่า โดยสภาพการทีเ่กดิขึน้ โรงไฟฟ้าไม่สามารถจะด�าเนนิธรุกจิ 
ต่อไปได้ตามปกติ นอกจากจะต้องลงทุนเป็นจ�านวนเงินที่สูงใน
การย้ายสถานที่ หรือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตตามข้อก�าหนด
ของทางการ ท�าให้ผลตอบแทนท่ีจะได้รับไม่คุ้มเงินลงทุน จึง 
เห็นควรให้มีการขายเงินลงทุนไป

 นอกจากนี้ กรรมการบริษัทร่วมทุน Yunnan Energy  
Qujing-Union Power Co., Ltd. ได้มีมติให้หยุดการด�าเนินการ 
เนือ่งจากมผีลประกอบการขาดทุนต่อเนือ่งกนัเป็นเวลานานท�าให้
เริม่เกดิปัญหาขาดสภาพคล่อง จนเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิการ 
ซึ่งถ้าด�าเนินต่อไปจะท�าให้เกิดภาระทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นได้ 

 ในปี 2554 ผลการด�าเนินงานของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด 
(มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายได้รวม 2,910  
ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ 1,824  
ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 1,086 ล้านบาท เทียบกับรายได้
รวมของปี 2553 แล้วลดลง 1,397 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 760  
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 548 ล้านบาท ส่วนงบการเงินรวม 
บริษัทมีรายได้รวม 9,889 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,679  
ล้านบาท มีก�าไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 738 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,075 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สิน ณ  
สิ้นปี 2554 จ�านวน 665 ล้านบาท มีส่วนผู ้ถือหุ ้น 11,518  
ล้านบาท คิดเป็นหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.057 : 1 ขณะที่ปี 2553 
บริษัทมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.127 : 1 แสดงถึงฐานะ
การเงินของบริษัทที่มีความมั่นคงสูงขึ้น

 คณะกรรมการใคร่ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุก
ท่าน ท่ีได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงวิกฤติต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี มี
ความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าต่อไป และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น 
คู่ค้า และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ
บริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนิน
นโยบายการท�าธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility; CSR) เพื่อยังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียและสังคม จะก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ดีที่สุดด้วย
ความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง รอบคอบ มุ่งพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้
มีการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดี และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสังคมยิ่งขึ้นไป
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นายพนัส  สิมะเสถียร
ประธานกรรมการบริษัท

นางอารยา  อรุณานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

นายสมภพ  อมาตยกุล
รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ
และประเมินผลกิจการในประเทศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

นางสาวศรีวารินทร์  
จิระพรรคคณา
รองประธานกรรมการ
สายการเงินและการลงทุน

นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์
กรรมการอิสระ/ ที่ปรึกษา

นายชุตินธร  ดารกานนท์
รองประธานกรรมการสายกิจการใน
ประเทศจีน

กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
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นายฐิติวัฒน์  สืบแสง
กรรมการผู้อ�านวยการ

นายบวรรัตน์  ดารกานนท์
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
กรรมการ

นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายอักษรประสิทธิ์  
ดารกานนท์
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายนันทิยะ  ดารกานนท์
กรรมการ

นางพินิจพร ดารกานนท์  
เกษมทรัพย์
กรรมการ

นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล
กรรมการอิสระ
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นายพนัส  สิมะเสถียร 
ประธานกรรมการบริษัท

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 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2515 – 2521 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
• พ.ศ. 2521 – 2525 อธิบดีกรมสรรพากร
• พ.ศ. 2525 – 2535 ปลัดกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2525 – 2535 ประธานกรรมการ 
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2536 – 2538 ประธานกรรมการ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• พฤษภาคม 2544 – มกราคม 2554 ประธานกรรมการ
 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด
• เมษายน 2550 – มกราคม 2554 รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• มกราคม 2550 – มกราคม 2554 รองประธานกรรมการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2551 – มกราคม 2554 ประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2552 – มกราคม 2554 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• มกราคม 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ
• ประธานกรรมการ  บริษัท สยามสเปเชียลิตี้ จ�ากัด
• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
 บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด
• กรรมการ  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ  บริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่น
• ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 12  
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    18  ปี

นายสมภพ  อมาตยกุล
รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมินผล
กิจการในประเทศ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ชั้นปีที่ 3

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2537 – 2539 กรรมการผู้อ�านวยการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539 – 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
• ประธานกรรมการ ธนาคารศรีนคร จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
• ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – มกราคม 2554 กรรมการอิสระ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 – มกราคม 2554 กรรมการอิสระ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 – มกราคม 2554 กรรมการอสิระ  
 บรษิทั ยเูนีย่นไพโอเนยีร์ จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 – มกราคม 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ  

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการฯ , ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/อิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น ๆ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ�ากัด 

(มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท บี.บี. บิสซิเนส แมเนจเมนท์ 

จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    13  ปี

อายุ  79 ปี อายุ  71 ปี
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นางสาวศรีวารินทร์  
จิระพรรคคณา 
รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• 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) รุ่น 18/2004

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – 2549 ประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผู้อ�านวยการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการผู้อ�านวยการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 – 2554 รองประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
 บรษิทั ยเูน่ียนไพโอเนยีร์ จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นนฟิโก้ จ�ากดั 
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม  จ�ากดั
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นอตุสาหกรรมด้าย  จ�ากดั 
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นไทย-นจิบัิน  จ�ากดั
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นโชจริชุ ิ จ�ากดั
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
 บรษิทั ยเูน่ียนอตุสาหกรรมสิง่ทอ จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั วสิาหกิจยางไทย จ�ากดั 
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
 บรษิทั ยเูน่ียนรบัเบอร์โปรดกัส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการฯ
 บรษิทั สหยูเนีย่น จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
 บรษิทั ยเูน่ียนพลาสตกิ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด 
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั สหยูเนีย่นโฮลดิง้ จ�ากดั
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
 บรษิทั ยเูน่ียนสปินน่ิงมลิล์ จ�ากดั
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นซปิ จ�ากดั
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั วนีสัเธรด็ จ�ากดั
• กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุม่สหยูเนีย่น

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    18  ปี

นายชุตินธร  ดารกานนท์
รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ , Stanford 
 University, U.S.A

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2536 – 2550  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2536 – 2550  กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  
 บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
• พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด
• พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด
• พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
• พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ / 

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการฯ 
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง (1973) จ�ากัด
• มกราคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
 ก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    21  ปี

อายุ  64 ปี อายุ  52 ปี
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นางอารยา  อรุณานนท์ชัย 
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่น 377)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน รุ่น 11 

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2511 – 2522 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2525 กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2527 – 2553 กรรมการ  
 บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท หลักทรัพย์ยูเนี่ยน จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ/อิสระ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• มกราคม 2549 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
 ก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ
• พ.ศ. 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัท น�้าตาลราชบุรี จ�ากัด
• ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ทิพมาศ จ�ากัด
• ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ราชบุรีเอทานอล จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    18  ปี

นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง
กรรมการตรวจสอบ/อิสระ

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2526 – เมษายน 2551 กรรมการ  
 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• พ.ศ. 2537 - เมษายน 2551 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – มีนาคม 2554 กรรมการตรวจสอบ/อิสระ 
 บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท วีนัสบัททึ่น จ�ากัด
• พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ/อิสระ 

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    13  ปี

อายุ  68 ปี อายุ  62 ปี
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นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์
กรรมการอิสระ/ ที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Science in Electrical Engineering, 

University of Texas, Austin, Texas, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขา

ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบการณ์
• รองเลขาธิการ  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• พ.ศ. 2543 – มีนาคม 2552 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• ตุลาคม 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ที่ปรึกษา  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)    

บริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์
• พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)      
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท เทพธานีกรีฑา จ�ากัด (มหาชน)  
• พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)        
• พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  
 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ นอกตลาดหลักทรัพย์
• พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท แมกเนคอมพ์ 

พรีซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ  บริษัท พรีซิพาร์ท จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท อมตะวอเตอร์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท อมตะเวียตนาม จ�ากัด 
 (จดทะเบียนในประเทศเวียตนาม)
• กรรมการ  บริษัท อมตะฮ่องกง จ�ากัด (จดทะเบียนในฮ่องกง)
• กรรมการ  บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ  บริษัท ซาน มเิกล มาร์เกต็ติง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั   
• กรรมการ  บริษัท ไทยซานมิเกล จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    11  ปี

นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Management Development Program, Indiana University, 

U.S.A.

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

ประสบการณ์
• มีนาคม 2552 – มกราคม 2554  กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• กันยายน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น ๆ 
• พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท นิยมบริการ จ�ากัด 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    2  ปี

อายุ  73 ปี อายุ  59 ปี
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นายฐิติวัฒน์  สืบแสง 
กรรมการผู้อ�านวยการ

วุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, 

U.S.A. 
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาอนินทรีย์เคมี) มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
• วิทยาศาตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2533 – 2534  หัวหน้าภาควิชาเคมี 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• พ.ศ. 2546 – 2550  กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
 Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd.
• พ.ศ. 2547 – 2552  กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้า 7 
 บริษัทในประเทศจีน
• พ.ศ. 2551 – ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ�ากดั
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บรษิทั ยเูนีย่นโชจริชุ ิจ�ากดั
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการ 
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด
• มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด
• มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• เมษายน 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
• เมษายน 2551 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด 
• มิถุนายน 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ�ากัด
• สิงหาคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ   
 บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน) 
• มกราคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    8  ปี

นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล
กรรมการ

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์, University of Illinois, U.S.A. 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2001
• Awarded Diploma by passing the Examination of Australian 

IOD ปี 2001
• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/2003
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2542 – 2550  กรรมการบริหารและกรรมการ
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผูจั้ดการ  บรษัิท สหยเูนีย่นโฮลดิง้ จ�ากดั
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  บรษัิท ยเูนีย่นอตุสาหกรรมด้าย จ�ากดั
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  บรษัิท โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ�ากดั
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด 
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด
• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บรษัิท ยเูนีย่นไทย-นิจิบนั จ�ากดั
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บรษัิท ยเูน่ียนไมครอนคลนี จ�ากดั 
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ แฟบบริคเอเชีย จ�ากัด
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น ๆ
• พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    12  ปี

หมายเหตุ  ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้อ�านวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

อายุ  58 ปี อายุ  55 ปี
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นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท์
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี, Georgia Institute of 

Technology, U.S.A.

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

IOD ปี 2001

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2534 – มีนาคม 2552 กรรมการและกรรมการบริหาร 
 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด
• พ.ศ. 2536 – กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – มกราคม 2553 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2545 – กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
• ธันวาคม 2546 – มีนาคม 2552 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนโกเทคโมลดส์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – มกราคม 2553 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั สหยูเนีย่น จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบนั กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ยเูนีย่นเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นสปินนิง่มลิล์ จ�ากดั
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั สหยูเนีย่นโฮลดิง้ จ�ากดั
• พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเนีย่นโชจริชุ ิจ�ากดั
• พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วสิาหกิจยางไทย จ�ากดั
• พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูเนีย่นเทคโนโลยี ่จ�ากดั
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั วนีสัเธรด็ จ�ากดั
• มนีาคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นไทย-นจิบินั จ�ากดั
• มนีาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม 

จ�ากดั
• มนีาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษทั ยูเนีย่นอตุสาหกรรมด้าย 

จ�ากดั
• กรรมการผูจั้ดการ  บรษิทั ยเูนีย่นซปิ จ�ากัด
• กรรมการ  บริษทั ยเูนีย่นรบัเบอร์โปรดกัส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
• กรรมการบริษทัต่างๆ ในกลุม่สหยูเนีย่น

บริษัทอื่น ๆ
• พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งอื่น
• กรรมการบริหาร/กรรมการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    23  ปี

นางพินิจพร 
ดารกานนท์  เกษมทรัพย์
กรรมการ

วุฒิการศึกษา
• 2528 – 2534 : University of California, San Francisco (Doctor 

of Pharmacy)
• 2524 – 2528 : University of California, Davis (B.S.in Chemistry)
• 2521 – 2524 : The Katharine Branson School (High School)
• 2512 – 2521 : Mater Dei Institute

การอบรมของ IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2534  ผู้ช่วยผู้จัดการ Geary Pharmacy 

(U.S.A.)
• พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
• พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2548 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท วีนัสคิทส์ จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
• พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
 บรษิทั ยเูนีย่นสปินนิง่มลิล์ จ�ากดั
• พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการ 
 บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ 
 INTERNATIONAL INVESTMENT PROJECTS, SAHA-UNION 

INVESTMENT (CHINA) CO.,LTD.
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
• ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 
• มีนาคม 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ�ากดั
• เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด
• เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด
• เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ�ากัด

บริษัทอื่น ๆ
– ไม่มี –

การด�ารงต�าแหน่งอื่น
– ไม่มี –

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    1  ปี

อายุ  50 ปี อายุ  49 ปี
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นายบวรรัตน์  ดารกานนท์
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและบริหาร, 
 Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและบริหาร, 
 Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549 กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549 กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 – ธันวาคม 2549 กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
• พ.ศ. 2539 – 2552  กรรมการและผู้จัดการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด
• รองผู้อ�านวยการ  Saha-Union International (Georgia) Inc.
• ผู้จัดการทั่วไป  Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
• พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด 
• พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
• พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    20  ปี

นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, Harvey Mudd College, 

California, U.S.A.

การอบรมของ IOD
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006
• Awarded Diploma by passing the Examination of Australian 

IOD ปี 2006

ประสบการณ์
• ผู้ช่วยผู้จัดการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
• พ.ศ. 2542 – 2543  ผู้จัดการทั่วไป  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) เขตศรีราชา
• พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 – 2551  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
• พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด
• พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จ�ากัด
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
• พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จ�ากัด
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน) 
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด
• พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
• เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด
• เมษายน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด
• กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    19  ปี

อายุ  48 ปี อายุ  46 ปี
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นายนันทิยะ  ดารกานนท์
กรรมการ

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Applied Physics, University of California, 
 Davis, U.S.A.

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

ประสบการณ์
• พ.ศ. 2536 – เมษายน 2551 กรรมการ  
 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
• พ.ศ. 2536 – เมษายน 2551 กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
• พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน  กรรมการ  
 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผูอ้�านวยการ  
 บรษิทั วนีสัเทคโนโลยี ่จ�ากดั
• พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สตาร์ อี.ดี.ยู. จ�ากัด
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการ  
 บริษัท วีนัสแก๊สเทคโนโลยี จ�ากัด
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผูอ้�านวยการ 
 บรษิทั 168 เพาเวอร์ จ�ากดั
• พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการ 
 บริษัท สตาร์เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผูอ้�านวยการ 
 บรษิทั ว ี2 โลจสิติกส์ จ�ากดั

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ    15  ปี

บุคคลที่เกี่ยวข้อง          ความสัมพันธ์

นายชุตินธร  ดารกานนท์   และ 

นายอักษรประสิทธิ ์ ดารกานนท์      นางพินิจพร    ดารกานนท์     เกษมทรัพย ์   พี่น้อง

นายบวรรัตน์ ดารกานนท์      นายวัชรพงษ์   ดารกานนท์

อายุ  43 ปี

}

15 SAHA-UNION



ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thailand Institute of Directors : IOD)

หลักสูตรต่อเนื่อง

Director
Accreditation

Program 
(DAP)

Director 
Certification

Program 
(DCP)

Finance for 
Non-Finance

Director 
(FND)

Audit 
Committee 
Program 

(ACP)

Role of the 
Compensation 

Committee 
(RCC)

Awarded Diploma 
by passing 

the Examination 
of Australian IOD

รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น ปี

นายพนัส   สิมะเสถียร - 2/2000 - - - -

นายสมภพ   อมาตยกุล 75/2008 - - - - -

นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา 18/2004 - - - - -

นายชุตินธร   ดารกานนท์ 17/2004 - - - - -

นางอารยา   อรุณานนท์ชัย 32/2005 - - - - -

นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง 2/2003 - - - - -

นายจักก์ชัย   พานิชพัฒน์ 5/2003 72/2006 19/2005 25/2009 3/2007 -

นายยรรยง   ตั้งจิตต์กุล 79/2009 - - - - -

นายฐิติวัฒน์   สืบแสง 21/2004 - - - - -

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

นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท์ - 5/2001 - - - 2001

นางพินิจพร   ดารกานนท์   เกษมทรัพย์ 92/2011 - - - - -

นายบวรรัตน์   ดารกานนท์ 18/2004 - - - - -

นายวัชรพงษ์   ดารกานนท์ 2/2003 69/2006 - - - 2006

นายนันทิยะ   ดารกานนท์ 2/2003 - - - - -

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

16SAHA-UNION



ผังคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ
นายพนัส  สิมะเสถียร ประธานกรรมการ

นายสมภพ อมาตยกุล รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและ
   ประเมินผลกิจการในประเทศและกรรมการอิสระ

นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน

นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน

นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ

นางสาวภคิน ี พฤฒิธ�ารง กรรมการอิสระ

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ/ที่ปรึกษา 

นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ

นายฐิติวัฒน ์ สืบแสง กรรมการผู้อ�านวยการ

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ

นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์ กรรมการ

นางพินิจพร     ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ กรรมการ

นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ

นายวัชรพงษ ์ ดารกานนท์ กรรมการ

นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ

นางศิรินันท์ ศันสนาคม เลขานุการบริษัท

นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ

นางสาวภคิน ี พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบ

นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายชุตินธร ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายฐิติวัฒน์ สืบแสง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวดาลัดย ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวัชรพงษ ์ ดารกานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายฐิติวัฒน ์ สืบแสง กรรมการผู้อ�านวยการ 

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ

นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์ กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายวัชรพงษ ์ ดารกานนท์  กรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  

นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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การลงทุนของบริษัททางตรง ในบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประเภทกิจการ  ชือ่บรษิทั ทนุจดทะเบยีน 
(บาท)

ทนุเรยีกช�าระแล้ว 
(บาท) 

มลูค่าหุน้
เรยีกช�าระ 

(บาท)

การลงทนุ
ทางตรง

%

ราคาหุ้น
ลงทุน
(บาท)

เงนิลงทนุ 
ราคาทนุ(บาท)

มลูค่าตาม
บญัชต่ีอหุน้

(บาท)

ราคาตลาด 
ต่อหุน้
(บาท)

เงนิลงทนุ 
ราคาตลาด

(บาท)
 วนัจดทะเบยีน ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)  3,000,000,000  3,000,000,000 10.00    38.39 29.75 10 ส.ค. 2515 ลงทนุและจ�าหน่ายวตัถดุบิและผลติภัณฑ์บางประเภทของบรษิทัในกลุม่

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจสิ่งทอ Shanghai Saha-Union Thread Industry Co.,Ltd.  RMB 23,500,000  RMB 23,500,000 45.000 4.72 49,950,403.03 3.42 3.42 36,145,383.83  5 ส.ค. 2546 ผลิต รับจ้างผลิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd.  US$ 4,000,000  US$ 4,000,000 37.000 38.58 57,096,200.00 24.44 24.44 36,174,988.02  20 มิ.ย. 2546 รับจ้างย้อมเส้นด้าย
Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co.,Ltd.  RMB 128,000,000  RMB 128,000,000 40.000 4.85 248,254,963.09 4.76 4.76 243,658,464.19 16 ม.ค. 2549 ปั่นด้าย
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd.  RMB 56,915,779  RMB 56,915,779 25.000 4.51 152,218,399.07 14.58 14.58 491,539,642.86 21 พ.ค. 2550 ผลิตพรมรถยนต์
บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จ�ากดั (มหาชน)  600,000,000  600,000,000 10.00 49.882 10.73 321,180,863.41 15.07 16.90 505,803,480.00 21 มี.ค. 2520 ผลิตและจ�าหน่ายสิ่งทอ
บรษิทั ยเูนีย่นการ์เม้นท์ จ�ากดั  50,000,000  50,000,000 100.00 99.987 140.71 70,344,917.52 207.85 207.85 103,914,035.59 26 เม.ย.2517 ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
บรษิทั ยเูนีย่นสปินนิง่มลิล์ จ�ากดั  200,000,000  200,000,000 100.00 25.000 93.13 46,563,324.78 170.87 170.87 85,436,224.32  4 มิ.ย. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายด้ายเย็บผ้า
บรษิทั ยเูนีย่นไมครอนคลนี จ�ากดั  5,000,000  5,000,000 10.00 25.001 10.00 1,250,405.30 87.48 87.48 10,935,844.97 24  ม.ค. 2539 ผลิตและจ�าหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและฝุ่นละออง
บรษิทั ยเูนีย่นบทัทนึคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั  85,000,000  85,000,000 100.00 10.714 143.92 13,107,200.00 340.08 340.08 30,971,641.59 28 พ.ค. 2512 ผลิตและจ�าหน่ายกระดุม

ธุรกิจพลาสติก ยาง บรษิทั ยเูนีย่นไพโอเนยีร์ จ�ากดั (มหาชน)  75,000,000  75,000,000 10.00 48.958 14.46 53,084,046.25 48.09 59.25 217,555,335.00  8 ต.ค. 2516 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดส�าเร็จรูป
และ โลหะ บรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ จ�ากดั (มหาชน)  250,000,000  250,000,000 10.00 49.521 19.02 235,432,531.30 22.73 19.00 235,222,470.00  3 ม.ค. 2512 รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์

บรษิทั ยเูนีย่นโชจริชุ ิจ�ากดั  300,000,000  300,000,000 100.00 51.000 100.43 153,658,538.14 228.69 228.69 349,898,957.77 18 ส.ค. 2529 ผลิตและจ�าหน่ายกระติกน�้าสเตนเลสระบบสุญญากาศ
บรษิทั ยเูนีย่นสเตนเลสสตลี โปรดกัส์ จ�ากดั  40,000,000  40,000,000 100.00 98.000 133.70 52,411,447.56 216.71 216.71 84,950,241.79 16 ธ.ค. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากสเตนเลส
บรษิทั ยเูนีย่นรบัเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั  20,000,000  20,000,000 100.00 99.997 80.56 16,110,854.50 153.63 153.63 30,725,743.75 24 มี.ค. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายยางแท่ง
บรษิทั วสิาหกจิยางไทย จ�ากดั  32,000,000  32,000,000 100.00 50.693 105.90 17,179,605.10 195.39 195.39 31,695,873.86  9 ก.ค. 2513 กิจการสวนยาง
บรษิทั ยเูนีย่นไทย-นจิบินั จ�ากดั  15,000,000  15,000,000 100.00 40.273 318.92 19,266,000.00 2,520.91 2,520.91 152,288,306.69 21 มิ.ย. 2516 ผลิตสินค้าประเภทกระดาษกาว กระดาษกาวย่น เทปใสและโอพีพีเทป
บรษิทั ยเูนีย่นนฟิโก้ จ�ากดั  100,000,000  100,000,000 100.00 30.002 105.18 31,556,005.62 426.34 426.34 127,912,219.66  3 พ.ย. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บรษิทั คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ�ากดั  100,000,000  100,000,000 100.00 97.732 103.65 101,298,610.18 173.09 173.09 169,163,786.90 18 พ.ย. 2525 ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd.  US$ 10,640,000  US$ 10,640,000 56.928 41.45 251,073,479.62 46.62 46.62 282,386,407.38 15 ส.ค. 2537 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Jiangsu-Union Cogeneration Group Co.,Ltd.  US$ 60,000,000  US$ 60,000,000 40.000 45.57 1,093,794,541.30 78.54 78.54 1,884,902,296.90 25 ธ.ค. 2537 ผลิตกระแสไฟฟ้า
(เดมิชือ่ Yixing - Union Cogeneration Co.,Ltd.)
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd.  RMB 200,000,000  RMB 200,000,000 25.000 5.15 257,480,749.43 8.26 8.26 412,960,330.01 19 พ.ย. 2545 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Huanan - Union Spring Cogeneration Co.,Ltd.  RMB 80,000,000  RMB 65,000,000 25.000 4.83 96,601,733.55 8.04 8.04 160,819,553.40 29 ต.ค. 2550 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.  US$ 24,658,660  US$ 24,658,660 40.000 42.30 417,270,553.54 36.82 36.82 363,188,208.98 2 ก.ค. 2538 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd.  US$ 28,080,000  US$ 28,080,000 45.192 37.91 481,017,485.86 28.00 28.00 355,299,392.61 12 ม.ค. 2538 ผลิตกระแสไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตสารเคมี Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd.  US$ 20,700,000  US$ 17,100,000 30.526 33.21 173,330,820.00 22.67 22.67 118,324,134.31 29 ส.ค. 2550 ผลิต Phthalic anhydride & Fumaric acid และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd.  US$ 8,200,000  US$ 8,200,000 15.000 45.94 56,506,775.08 94.69 94.69 116,469,650.58 12 ธ.ค. 2543 ผลิตกรดมะนาว

กลุ่มการค้า การลงทุน และบริการ

ธุรกิจการค้า บรษิทั ยนูไิฟเบอร์ จ�ากดั  120,000,000  120,000,000 100.00 25.667 100.00 30,800,193.16 418.79 418.79 128,987,578.64  5 พ.ย. 2523 ซ้ือขายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับส่ิงทอและวตัถดุบิอืน่ๆ ธรุกจินายหน้าและบรกิาร
บรษิทั ยเูนีย่นยนูเีวอร์ส จ�ากดั  7,500,000  7,500,000 100.00 49.865 100.31 3,751,380.06 1,793.94 1,793.94 67,091,458.08  7 มี.ค. 2511 ขายปลีกเสื้อยืด

ธุรกิจการลงทุน Saha-Union International Ltd.  HK$ 330,000,000  HK$ 330,000,000 99.985 476.22 1,571,303,051.88 478.24 478.24 1,577,939,656.11 18 ส.ค. 2515 ลงทุนและจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม
และอื่นๆ Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.  US$ 45,000,000  US$ 45,000,000 100.000 34.95 1,572,809,060.01 40.95 40.95 1,842,807,776.26 25 ก.พ. 2538 ลงทุน

Saha-Union International (Taipei) Ltd.  TWD$ 5,000,000  TWD$ 5,000,000 10.000 19.30 385,917.66 52.14 52.14 1,042,843.50  8 พ.ย. 2527 ลงทุน
Jiashan-Union Development Co., Ltd.  US$ 41,000,000  US$ 41,000,000 39.000 33.69 538,703,100.00 28.94 28.94 462,683,136.08 22 ก.ย. 2552 อสังหาริมทรัพย์
บรษิทั สหยเูนีย่นโฮลดิง้ จ�ากดั  1,200,000,000  1,200,000,000 100.00 99.540 100.00 1,194,478,806.88 45.39 45.39 542,115,510.41 14 พ.ย. 2532 ลงทุน
บรษิทั ยเูนีย่นอคีวติี ้จ�ากดั  160,000,000  160,000,000 10.00 99.794 10.01 159,770,484.00 16.73 16.73 267,076,339.85 31 พ.ค. 2532 ลงทุน
บรษิทั ยเูนีย่นเทคโนโลย ีจ�ากดั  100,000,000  100,000,000 10.00 100.000 10.00 100,000,016.36 12.05 12.05 120,520,248.38 22 มิ.ย. 2535 ลงทุน
บรษิทั ยเูนีย่นเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั  3,200,000  3,200,000 10.00 99.258 10.00 3,176,270.00 38.84 38.84 12,335,529.15 2 ก.พ. 2537 ลงทุน
บรษิทั ยเูนีย่นเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ�ากดั  15,400,000  15,400,000 100.00 99.997 100.00 15,399,500.00 249.73 249.73 38,457,156.39  9 ส.ค. 2539 ลงทุน
บรษิทั เทก็ซ์ปอร์ตอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั  12,500,000  12,500,000 100.00 85.200 116.04 12,357,879.00 188.23 188.23 20,046,934.57  14 เม.ย. 2521 ลงทุน
บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมด้าย จ�ากดั  200,000,000  200,000,000 10.00 24.898 10.41 51,861,469.06 127.86 127.86 636,710,219.09  2 พ.ย. 2516 ลงทุน
บรษิทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ�ากดั  150,000,000  150,000,000 100.00 24.900 116.01 43,328,196.18 950.13 950.13 354,873,024.18 23 พ.ค. 2504 ลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บรษิทั ยนูอิโกร จ�ากดั  65,000,000  65,000,000 100.00 30.000 104.95 20,464,690.80 95.73 95.73 18,667,970.53 22 ส.ค. 2515 ลงทุนและการเกษตร

ธุรกิจบริการ บรษิทั ยเูนีย่นเทคโนโลย ี(2008) จ�ากดั (มหาชน)  120,000,000  120,000,000 4.00 93.072 4.30 120,056,495.54 3.54 3.54 98,705,235.22 17 มี.ค. 2525 ให้เช่าทรัพย์สิน
บรษิทั วนีสัชส์ู จ�ากดั  72,000,000  72,000,000 100.00 76.000 80.42 44,006,626.43 38.27 38.27 20,940,527.19 29 ก.ย. 2531 ให้เช่าหอพักและให้บริการ
บรษิทั ยเูนีย่นการพมิพ์ จ�ากดั  30,000,000  30,000,000 10.00 94.735 10.37 29,465,812.50 4.52 4.52 12,832,931.76 10 ก.ค. 2513 ให้เช่าทรัพย์สิน
บรษิทั ยเูนีย่นฮวิแมนรซีอร์สดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั  1,000,000  250,000 2.50 99.998 2.50 250,021.30 9.53 9.53 953,237.38  26 ก.ย. 2547 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
บรษิทั ยเูนีย่นชส์ู จ�ากดั  24,000,000  24,000,000 24.00 61.697 35.67 22,007,784.00 24.73 24.73 15,260,239.44  5 ส.ค. 2529 ให้เช่าทรัพย์สิน
บรษิทั ยเูนีย่นไซม์ดาร์บี ้(ประเทศไทย) จ�ากดั  4,000,000  4,000,000 100.00 18.950 91.58 694,141.16 517.53 517.53 3,922,896.86  4 ส.ค. 2524 นายหน้าประกันภัย

หยุดด�าเนินงาน บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 100.00 2.373 111.25 5,281,100.00 87.95 87.95 4,174,767.65  7 ก.ย. 2516 หยุดด�าเนินงาน

ในเครือ 10,007,392,449.21 ในเครือ 12,886,487,831.68 
นอกเครือ 1,548,416,890.33 นอกเครือ 1,912,777,197.68 

รวม 11,555,809,339.54 รวม 14,799,265,029.36 
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ในบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประเภทกิจการ  ชือ่บรษิทั ทนุจดทะเบยีน 
(บาท)

ทนุเรยีกช�าระแล้ว 
(บาท) 

มลูค่าหุน้
เรยีกช�าระ 

(บาท)

การลงทนุ
ทางตรง

%

ราคาหุ้น
ลงทุน
(บาท)

เงนิลงทนุ 
ราคาทุน(บาท)

มลูค่าตาม
บญัชต่ีอหุน้

(บาท)

ราคาตลาด 
ต่อหุน้
(บาท)

เงนิลงทนุ 
ราคาตลาด

(บาท)
 วนัจดทะเบยีน ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)  3,000,000,000  3,000,000,000 10.00    38.39 29.75 10 ส.ค. 2515 ลงทนุและจ�าหน่ายวัตถุดบิและผลติภณัฑ์บางประเภทของบรษัิทในกลุม่

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจสิ่งทอ Shanghai Saha-Union Thread Industry Co.,Ltd.  RMB 23,500,000  RMB 23,500,000 45.000 4.72 49,950,403.03 3.42 3.42 36,145,383.83  5 ส.ค. 2546 ผลิต รับจ้างผลิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd.  US$ 4,000,000  US$ 4,000,000 37.000 38.58 57,096,200.00 24.44 24.44 36,174,988.02  20 มิ.ย. 2546 รับจ้างย้อมเส้นด้าย
Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co.,Ltd.  RMB 128,000,000  RMB 128,000,000 40.000 4.85 248,254,963.09 4.76 4.76 243,658,464.19 16 ม.ค. 2549 ปั่นด้าย
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd.  RMB 56,915,779  RMB 56,915,779 25.000 4.51 152,218,399.07 14.58 14.58 491,539,642.86 21 พ.ค. 2550 ผลิตพรมรถยนต์
บริษัท ยเูนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ�ากดั (มหาชน)  600,000,000  600,000,000 10.00 49.882 10.73 321,180,863.41 15.07 16.90 505,803,480.00 21 มี.ค. 2520 ผลิตและจ�าหน่ายสิ่งทอ
บริษัท ยเูนีย่นการ์เม้นท์ จ�ากดั  50,000,000  50,000,000 100.00 99.987 140.71 70,344,917.52 207.85 207.85 103,914,035.59 26 เม.ย.2517 ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
บริษัท ยเูนีย่นสปินนิง่มลิล์ จ�ากดั  200,000,000  200,000,000 100.00 25.000 93.13 46,563,324.78 170.87 170.87 85,436,224.32  4 มิ.ย. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายด้ายเย็บผ้า
บริษัท ยเูนีย่นไมครอนคลนี จ�ากดั  5,000,000  5,000,000 10.00 25.001 10.00 1,250,405.30 87.48 87.48 10,935,844.97 24  ม.ค. 2539 ผลิตและจ�าหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและฝุ่นละออง
บริษัท ยเูนีย่นบัททนึคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั  85,000,000  85,000,000 100.00 10.714 143.92 13,107,200.00 340.08 340.08 30,971,641.59 28 พ.ค. 2512 ผลิตและจ�าหน่ายกระดุม

ธุรกิจพลาสติก ยาง บริษัท ยเูนีย่นไพโอเนยีร์ จ�ากดั (มหาชน)  75,000,000  75,000,000 10.00 48.958 14.46 53,084,046.25 48.09 59.25 217,555,335.00  8 ต.ค. 2516 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดส�าเร็จรูป
และ โลหะ บริษัท ยเูนีย่นพลาสติก จ�ากดั (มหาชน)  250,000,000  250,000,000 10.00 49.521 19.02 235,432,531.30 22.73 19.00 235,222,470.00  3 ม.ค. 2512 รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์

บริษัท ยเูนีย่นโชจรุิช ิจ�ากดั  300,000,000  300,000,000 100.00 51.000 100.43 153,658,538.14 228.69 228.69 349,898,957.77 18 ส.ค. 2529 ผลิตและจ�าหน่ายกระติกน�้าสเตนเลสระบบสุญญากาศ
บริษัท ยเูนีย่นสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากดั  40,000,000  40,000,000 100.00 98.000 133.70 52,411,447.56 216.71 216.71 84,950,241.79 16 ธ.ค. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากสเตนเลส
บริษัท ยเูนีย่นรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั  20,000,000  20,000,000 100.00 99.997 80.56 16,110,854.50 153.63 153.63 30,725,743.75 24 มี.ค. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายยางแท่ง
บริษัท วสิาหกจิยางไทย จ�ากดั  32,000,000  32,000,000 100.00 50.693 105.90 17,179,605.10 195.39 195.39 31,695,873.86  9 ก.ค. 2513 กิจการสวนยาง
บริษัท ยเูนีย่นไทย-นจิบัิน จ�ากดั  15,000,000  15,000,000 100.00 40.273 318.92 19,266,000.00 2,520.91 2,520.91 152,288,306.69 21 มิ.ย. 2516 ผลิตสินค้าประเภทกระดาษกาว กระดาษกาวย่น เทปใสและโอพีพีเทป
บริษัท ยเูนีย่นนฟิโก้ จ�ากดั  100,000,000  100,000,000 100.00 30.002 105.18 31,556,005.62 426.34 426.34 127,912,219.66  3 พ.ย. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษัท คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ�ากดั  100,000,000  100,000,000 100.00 97.732 103.65 101,298,610.18 173.09 173.09 169,163,786.90 18 พ.ย. 2525 ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd.  US$ 10,640,000  US$ 10,640,000 56.928 41.45 251,073,479.62 46.62 46.62 282,386,407.38 15 ส.ค. 2537 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Jiangsu-Union Cogeneration Group Co.,Ltd.  US$ 60,000,000  US$ 60,000,000 40.000 45.57 1,093,794,541.30 78.54 78.54 1,884,902,296.90 25 ธ.ค. 2537 ผลิตกระแสไฟฟ้า
(เดิมชือ่ Yixing - Union Cogeneration Co.,Ltd.)
Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd.  RMB 200,000,000  RMB 200,000,000 25.000 5.15 257,480,749.43 8.26 8.26 412,960,330.01 19 พ.ย. 2545 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Huanan - Union Spring Cogeneration Co.,Ltd.  RMB 80,000,000  RMB 65,000,000 25.000 4.83 96,601,733.55 8.04 8.04 160,819,553.40 29 ต.ค. 2550 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd.  US$ 24,658,660  US$ 24,658,660 40.000 42.30 417,270,553.54 36.82 36.82 363,188,208.98 2 ก.ค. 2538 ผลิตกระแสไฟฟ้า
Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd.  US$ 28,080,000  US$ 28,080,000 45.192 37.91 481,017,485.86 28.00 28.00 355,299,392.61 12 ม.ค. 2538 ผลิตกระแสไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตสารเคมี Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd.  US$ 20,700,000  US$ 17,100,000 30.526 33.21 173,330,820.00 22.67 22.67 118,324,134.31 29 ส.ค. 2550 ผลิต Phthalic anhydride & Fumaric acid และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd.  US$ 8,200,000  US$ 8,200,000 15.000 45.94 56,506,775.08 94.69 94.69 116,469,650.58 12 ธ.ค. 2543 ผลิตกรดมะนาว

กลุ่มการค้า การลงทุน และบริการ

ธุรกิจการค้า บริษัท ยนูไิฟเบอร์ จ�ากดั  120,000,000  120,000,000 100.00 25.667 100.00 30,800,193.16 418.79 418.79 128,987,578.64  5 พ.ย. 2523 ซือ้ขายผลติภณัฑ์เกีย่วกบัสิง่ทอและวตัถดิุบอ่ืนๆ ธุรกจินายหน้าและบรกิาร
บริษัท ยเูนีย่นยนูเีวอร์ส จ�ากดั  7,500,000  7,500,000 100.00 49.865 100.31 3,751,380.06 1,793.94 1,793.94 67,091,458.08  7 มี.ค. 2511 ขายปลีกเสื้อยืด

ธุรกิจการลงทุน Saha-Union International Ltd.  HK$ 330,000,000  HK$ 330,000,000 99.985 476.22 1,571,303,051.88 478.24 478.24 1,577,939,656.11 18 ส.ค. 2515 ลงทุนและจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทในกลุ่ม
และอื่นๆ Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.  US$ 45,000,000  US$ 45,000,000 100.000 34.95 1,572,809,060.01 40.95 40.95 1,842,807,776.26 25 ก.พ. 2538 ลงทุน

Saha-Union International (Taipei) Ltd.  TWD$ 5,000,000  TWD$ 5,000,000 10.000 19.30 385,917.66 52.14 52.14 1,042,843.50  8 พ.ย. 2527 ลงทุน
Jiashan-Union Development Co., Ltd.  US$ 41,000,000  US$ 41,000,000 39.000 33.69 538,703,100.00 28.94 28.94 462,683,136.08 22 ก.ย. 2552 อสังหาริมทรัพย์
บริษัท สหยเูนีย่นโฮลด้ิง จ�ากดั  1,200,000,000  1,200,000,000 100.00 99.540 100.00 1,194,478,806.88 45.39 45.39 542,115,510.41 14 พ.ย. 2532 ลงทุน
บริษัท ยเูนีย่นอีควต้ีิ จ�ากดั  160,000,000  160,000,000 10.00 99.794 10.01 159,770,484.00 16.73 16.73 267,076,339.85 31 พ.ค. 2532 ลงทุน
บริษัท ยเูนีย่นเทคโนโลย ีจ�ากดั  100,000,000  100,000,000 10.00 100.000 10.00 100,000,016.36 12.05 12.05 120,520,248.38 22 มิ.ย. 2535 ลงทุน
บริษัท ยเูนีย่นเอ็นเนอร์ยี ่จ�ากดั  3,200,000  3,200,000 10.00 99.258 10.00 3,176,270.00 38.84 38.84 12,335,529.15 2 ก.พ. 2537 ลงทุน
บริษัท ยเูนีย่นเอ็นเนอร์ยี ่(ไชน่า) จ�ากดั  15,400,000  15,400,000 100.00 99.997 100.00 15,399,500.00 249.73 249.73 38,457,156.39  9 ส.ค. 2539 ลงทุน
บริษัท เทก็ซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั  12,500,000  12,500,000 100.00 85.200 116.04 12,357,879.00 188.23 188.23 20,046,934.57  14 เม.ย. 2521 ลงทุน
บริษัท ยเูนีย่นอุตสาหกรรมด้าย จ�ากดั  200,000,000  200,000,000 10.00 24.898 10.41 51,861,469.06 127.86 127.86 636,710,219.09  2 พ.ย. 2516 ลงทุน
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากดั  150,000,000  150,000,000 100.00 24.900 116.01 43,328,196.18 950.13 950.13 354,873,024.18 23 พ.ค. 2504 ลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ยนูอิโกร จ�ากดั  65,000,000  65,000,000 100.00 30.000 104.95 20,464,690.80 95.73 95.73 18,667,970.53 22 ส.ค. 2515 ลงทุนและการเกษตร

ธุรกิจบริการ บริษัท ยเูนีย่นเทคโนโลย ี(2008) จ�ากดั (มหาชน)  120,000,000  120,000,000 4.00 93.072 4.30 120,056,495.54 3.54 3.54 98,705,235.22 17 มี.ค. 2525 ให้เช่าทรัพย์สิน
บริษัท วนีสัชส์ู จ�ากดั  72,000,000  72,000,000 100.00 76.000 80.42 44,006,626.43 38.27 38.27 20,940,527.19 29 ก.ย. 2531 ให้เช่าหอพักและให้บริการ
บริษัท ยเูนีย่นการพมิพ์ จ�ากดั  30,000,000  30,000,000 10.00 94.735 10.37 29,465,812.50 4.52 4.52 12,832,931.76 10 ก.ค. 2513 ให้เช่าทรัพย์สิน
บริษัท ยเูนีย่นฮวิแมนรีซอร์สดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากดั  1,000,000  250,000 2.50 99.998 2.50 250,021.30 9.53 9.53 953,237.38  26 ก.ย. 2547 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
บริษัท ยเูนีย่นชส์ู จ�ากดั  24,000,000  24,000,000 24.00 61.697 35.67 22,007,784.00 24.73 24.73 15,260,239.44  5 ส.ค. 2529 ให้เช่าทรัพย์สิน
บริษัท ยเูนีย่นไซม์ดาร์บ้ี (ประเทศไทย) จ�ากดั  4,000,000  4,000,000 100.00 18.950 91.58 694,141.16 517.53 517.53 3,922,896.86  4 ส.ค. 2524 นายหน้าประกันภัย

หยุดด�าเนินงาน บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 100.00 2.373 111.25 5,281,100.00 87.95 87.95 4,174,767.65  7 ก.ย. 2516 หยุดด�าเนินงาน

ในเครือ 10,007,392,449.21 ในเครือ 12,886,487,831.68 
นอกเครือ 1,548,416,890.33 นอกเครือ 1,912,777,197.68 

รวม 11,555,809,339.54 รวม 14,799,265,029.36 
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ผลการด�าเนินงาน และฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

 2554
วธิรีาคาทนุ 

 2553
วธิรีาคาทนุ
(ปรบัปรงุใหม่) 

 2552
วธิรีาคาทนุ 

 2551
วธิรีาคาทนุ 

 2550
วธิรีาคาทนุ 

รายได้

     รายได้จากการขายและบริการ  1,824.3  3,022.4  2,380.9  4,438.0  6,038.8 

          ขายส่งออก  457.3  502.9  529.1  1,176.2  1,941.4 

          ขายในประเทศ  1,367.0  2,519.5  1,851.8  3,261.8  4,097.4 

     เงินปันผลรับ  800.1  973.2  852.1  304.2  342.7 

     รายได้อื่น  277.0  311.7  268.1  387.2  792.5 

รวมรายได้  2,901.4  4,307.3  3,501.1  5,129.4  7,174.0 

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทุนขายและบริการ  1,803.6  2,795.2  2,173.6  4,162.3  5,665.9 

     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  315.7  103.0  436.8  585.1  1,023.6 

     ดอกเบี้ยจ่าย  10.9  47.8  74.1  97.8  82.8 

รวมค่าใช้จ่าย  2,130.2  2,946.0  2,684.5  4,845.2  6,772.3 

ก�าไรก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนและ
     ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 771.2  1,361.3  816.6  284.2  401.7 

ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  8.8  (25.3)  (13.3)  12.9  13.7 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  780.0  1,336.0  803.3  297.1  415.4 

หัก  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (19.7)  (28.2)  (28.6)  (17.2)  (138.1)

ก�าไร(ขาดทุน)หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  760.3  1,307.8  774.7  279.9  277.3 

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  760.3  1,307.8  774.7  279.9  277.3 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  2.53  4.36  2.58  0.93  0.92 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  1.50  1.75  1.50  1.00  1.25 

อัตราเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 59.18% 40.14% 58.08% 107.18% 135.23%

เปรียบเทียบ 5 ปี
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(หน่วย : ล้านบาท)

 2554
วธิรีาคาทนุ 

 2553
วธิรีาคาทนุ
(ปรบัปรงุใหม่) 

 2552
วธิรีาคาทนุ 

 2551
วธิรีาคาทนุ 

 2550
วธิรีาคาทนุ 

สินทรัพย์

     เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  249.8  318.7  501.7  343.2  602.6 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   983.4  672.7  619.7  639.1  1,082.8 

     เงินลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและบรษิทัอื่น  10,183.3  10,893.7  11,220.2  13,424.2  10,821.3 

     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  650.7  675.6  -   -   -  

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  81.2  83.1  403.5  346.3  889.7 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  34.7  27.9  414.6  492.6  541.0 

รวมสินทรัพย์  12,183.1  12,671.7  13,159.7  15,245.4  13,937.4 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  497.4  807.1  1,018.2  1,049.9  1,500.5 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น  150.1  319.7  892.3  3,753.0  1,879.1 

     เงินกู้ยืมระยะยาว  -   288.7  931.5  760.7  595.0 

     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  17.9  14.9  37.8  42.5  47.8 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว  3,000.0  3,000.0  3,000.0  3,000.0  3,000.0 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  2,599.0  2,599.0  2,599.0  2,599.0  2,599.0 

     ก�าไรสะสม  5,554.3  5,319.0  4,450.3  3,975.6  4,070.7 

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  364.4  323.3  230.6  64.7  245.3 

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  11,517.7  11,241.3  10,279.9  9,639.3  9,915.0 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  12,183.1  12,671.7  13,159.7  15,245.4  13,937.4 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)  38.39  37.47  34.27  32.13  33.05 
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ

(หน่วย : บาท)  

ส่วนงาน
งบการเงินรวม

 Export  %  Local  %  รวม  % 

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

กลุ่มผลิตกระแสไฟฟ้า  463,635,962.69  4.69  -    -    463,635,962.69  4.69 

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

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

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

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

ดอกเบี้ยรับ  29,625,259.03  0.30 

รายได้อื่น  1,104,323,512.41  11.17 

รายได้รวม  9,889,363,094.78  100.00 

รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29  เรื่อง  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ของบริษัทและบริษัทย่อย ปี  2554
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กลุ่มธุรกิจ ชือ่บรษิทั

%
การลงทนุ
วิธีส่วน
ได้เสีย

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

ธรุกจิสิง่ทอ Shanghai Saha - Union Thread Industry 64.00
Co.,Ltd.

Zhejiang Saha - Union Feilun Thread 82.00

Industries Co.,Ltd.

Shanghai Saha - Union Spinning Mill 50.00

No. 7 Co.,Ltd.

Jiangsu Zhonglian - Union Carpet Co.,Ltd. 35.00

บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จ�ากดั (มหาชน) 51.42

บรษิทั ยูเนีย่นการ์เม้นท์ จ�ากัด 99.99

บรษิทั ยเูนีย่นไมครอนคลนี จ�ากัด 44.48

บรษิทั ยเูนีย่นสปินนิง่มลิล์ จ�ากดั 51.99

บรษิทั ยเูนีย่นซปิ จ�ากัด 24.85

บรษิทั วนีสัเธรด็ จ�ากดั 24.90

บรษิทั เทนคาเต้-ยูเนีย่นโปรเทคทฟี 24.62

แฟบบริคเอเซยี จ�ากดั

ธรุกจิพลาสตกิ บรษิทั ยเูนีย่นไพโอเนยีร์ จ�ากดั (มหาชน) 52.71
ยาง และ บรษิทั ยเูนีย่นพลาสตกิ จ�ากัด (มหาชน) 49.69

โลหะ บรษิทั ยเูนีย่นโชจริชุ ิจ�ากดั 51.00

บรษิทั ยเูนีย่นสเตนเลสสตลี โปรดกัส์ จ�ากัด 98.00

บรษิทั ยูเนีย่นรบัเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 99.99

บรษิทั วสิาหกิจยางไทย จ�ากดั 50.69

บรษิทั ยเูนีย่นไทย - นจิบัิน จ�ากัด 40.27

บรษิทั ยเูนีย่นนฟิโก้ จ�ากดั 39.91

ธรุกจิ บรษิทั คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ�ากดั 97.73
คอมพวิเตอร์ บรษิทั คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น ซสิเตม็ส์ จ�ากดั 97.73

ธรุกจิผลติ Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd. 75.96
กระแสไฟฟ้า Jiangsu - Union Cogeneration Group Co.,Ltd. 50.00

(เดมิชือ่ Yixing - Union Cogeneration Co.,Ltd.)

Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration 50.00

Co.,Ltd.

Huanan - Union Spring Cogeneration Co.,Ltd. 50.00

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

Pingbian Xian Yunnan Energy Union Power 50.00

Co.,Ltd.

ธรุกจิผลติ Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 40.00
สารเคมี Yixing - Union Biochemical Co.,Ltd. 50.00

กลุ่มธุรกิจ ช่ือบรษัิท

%
การลงทนุ
วิธีส่วน
ได้เสีย

กลุ่มการค้า การลงทุน และบริการ

ธุรกจิการค้า Shanghai Dasity Co.,Ltd. 100.00
บรษัิท ยนิูไฟเบอร์ จ�ากดั 52.99

บรษัิท ยเูนีย่นยนูเีวอร์ส จ�ากดั 49.87

ธุรกจิ Saha - Union International Ltd. 99.98
การลงทุน Saha - Union Investment (China) Co.,Ltd. 100.00

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

Saha - Union International Taipei Ltd. 42.30

Jiashan-Union Development Co., Ltd. 49.00

บรษัิท สหยเูน่ียนโฮลดิง้ จ�ากดั 99.54

บรษัิท ยเูนีย่นอคีวติี ้จ�ากดั 99.79

บรษัิท ยเูนีย่นเทคโนโลยี ่ จ�ากดั 99.99

บรษัิท ยเูนีย่นเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั 99.40

บรษัิท ยเูนีย่นเอน็เนอร์ยี ่(ไชน่า) จ�ากดั 99.99

บรษัิท เทก็ซ์ปอร์ตอนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั 85.20

บรษัิท ยนิูอโกร จ�ากดั 44.94

บรษัิท ยเูนีย่นอตุสาหกรรมด้าย จ�ากดั 35.99

บรษิทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ�ากดั 29.46

บรษิทั ผลติภณัฑ์วนัีส จ�ากดั 24.86

บรษัิท ยเูนีย่นแคปปิทอล จ�ากดั 26.42

บรษิทั ยเูนีย่นบรหิารธุรกจิ จ�ากดั 32.70

บรษัิท ยเูนีย่นดสิทรบิวิเทอร์ จ�ากดั 24.73

ธุรกจิบรกิาร บรษัิท ยเูนีย่นเทคโนโลยี ่(2008) จ�ากดั (มหาชน) 99.66
บรษิทั วนัีสชูส์ จ�ากดั 96.86

บรษัิท ยเูนีย่นการพมิพ์ จ�ากดั 94.74

บรษัิท ยเูนีย่นฮิวแมนรซีอร์สดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั 99.99

บรษัิท ยเูนีย่นชูส์ จ�ากดั 97.85

บรษัิท ยเูนีย่นแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ากดั 24.86

บรษิทั ยเูนีย่นแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จ�ากดั 24.90

ธุรกจิอืน่ บริษัท ยเูนีย่นการก่อสร้าง จ�ากดั 99.68
(หยดุด�าเนนิ บรษัิท ยเูนีย่นโกเทคโมลดส์ จ�ากดั 32.30

งาน) Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. 50.00

สัดส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างการลงทุน
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ธุรกิจสิ่งทอ

TEXTILE BUSINESS

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตหรือบริการ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ได้แก่ฝ้ายซึ่งเป็นการน�าเข้ามาเพื่อผลิตเกือบ
ทั้งหมด และเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมีทั้งสั่งซื้อจากในประเทศ และ
น�าเข้าจากต่างประเทศ การผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปและชุด Clean 
Room ใช้ผ้าผืนและอุปกรณ์ตัดเย็บเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส�าคัญ  
ผ้าทีค่ณุสมบตัเิฉพาะส่วนหนึง่น�าเข้าจากต่างประเทศและบางส่วน
สัง่ซือ้จากในประเทศ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทัในกลุม่ผลติและจ�าหน่ายสนิค้าสิง่ทอ 4 ประเภท
1. อปุกรณ์ตดัเยบ็ เช่น ซปิ ด้าย กระดุม

2. การผลติผ้าผนื ตัง้แต่การป่ันด้ายและทอผ้า ซึง่ประกอบด้วย
ผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลเีอสเตอร์และ/หรอืใยสงัเคราะห์
ต่างๆที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ส�าหรับน�าไปผลิต ชุดท�างาน  
ตลอดจนผ้าทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมอืน่ๆ

3. เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ประกอบด้วย เสื้อผ้าประเภทแฟชั่น และ
ประเภทชดุท�างาน (Work ware)

4. ชุดใส่ปฏิบัติงานในห้องที่มีความสะอาดสูง (Clean Room 
Garment)

ผลการด�าเนินการในปี 2554
การผลติสนิค้าในกลุม่นี ้มุง่เน้นการผลติสิง่ทอประเภท Technical 
work ware ทีเ่หมาะสมกบัขดีความสามารถของกระบวนการผลติ 
ในปี 2554 มูลค่าการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากมีการปรับ
ราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น 

ผ้าผืนมีมูลค่าการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นการส่งออกร้อยละ 
63 ของมลูค่าการขายทัง้หมด โดยส่งออกไปยงักลุม่ประเทศยโุรป 
ร้อยละ 97.5 ทีเ่หลอืเป็นการส่งไปยงัประเทศญีปุ่น่ มลูค่าการขาย
ในประเทศ ร้อยละ 37 ของมูลค่าการขายทั้งหมด 

เสื้อผ้าส�าเร็จรูปมีปริมาณการขายลดลงจากปีก่อน แต่มูลค่าการ
ขายเพิ่มขึ้น มีการส่งออกร้อยละ 90 ของมูลค่าการขายทั้งหมด 
เป็นการส่งออกไปยังยุโรปร้อยละ 88.5 ดังนั้นปัญหาเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประชาคมยุโรป จึงมีผลให้ค�าสั่งซ้ือของกลุ่มธุรกิจส่ิงทอ
ลดลงในช่วงปลายปี

ภาวะตลาดครึ่งปีแรก เนื่องจากราคาสิ่งทอเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องจากปี 2553 ท�าให้ผู้ซื้อเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อเพราะเกรงว่า
ราคาจะเพิ่มขึ้น ครึ่งปีหลัง ราคาสิ่งทอกลับปรับลดลงเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปตกต�่า และผู้ซื้อชะลอการซื้อเพื่อรอราคา
ท่ีถูกลง ท�าให้อุปสงค์ในตลาดหดตัวลง กระทบอย่างรุนแรงต่อ
การแข่งขันทั้งด้านราคา ระยะเวลาการส่งมอบ

ในปี 2554 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะราคาฝ้าย
เป็นปัญหาท่ีส�าคัญ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบท่ีมีการน�าเข้าเป็นหลัก 
จึงมีข้อจ�ากัดในการจัดหาวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณและระยะ
เวลารบัมอบสนิค้า ซึง่ถ้าไม่สอดคล้องกบัความรวดเรว็ในการปรบั
เปลี่ยนราคาแล้ว อาจท�าให้เสียโอกาสได้
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แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขัน
ในอนาคต
ภาวะการแข่งขนัปี 2554 รนุแรงน้อยลงกว่าปีทีผ่่านมา เนือ่งจาก
ความต้องการของตลาดสนิค้าสิง่ทอมมีากในช่วงต้นปี แต่นบัจาก
ไตรมาส 3 มกีารชะลอตัวลดลงเป็นล�าดับ เป็นผลกระทบจากราคา
ฝ้ายมคีวามผันผวนสงูในช่วงต้นปี และลดต�า่ลงอย่างรวดเรว็ในช่วง
ปลายปี ท�าให้ต้นทนุของผ้าเปล่ียนแปลงไปด้วย ประกอบกบัภาวะ
เศรษฐกจิโลกอ่อนแอลง ท�าให้ก�าลงัซือ้ลดลง

แนวโน้มปี 2555 คาดว่าการผลิตและจ�าหน่ายจะปรับตัวลดลง 
เน่ืองจากค�าส่ังซื้อลดลง ลูกค้าให้ค�าส่ังซื้อในระยะส้ัน ท�าให้ไม่
สามารถประมาณความต้องการล่วงหน้าได้อย่างทีเ่คยเป็นมา

ธุรกิจกลุ ่มน้ียังมีความเส่ียงจากสภาพวัตถุดิบท้ังฝ้ายและ
โพลเีอสเตอร์ ทีข่ึน้อยูก่บัปัจจยัภายนอก ทัง้สภาพดนิฟ้าอากาศที่
เปลีย่นแปลง และภาวะเศรษฐกจิสหภาพยโุรป นอกจากนีย้งัต้อง
ป้องกนัผลกระทบจากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน เนือ่งจาก
การส่งออกมีมูลค่าสูง จึงต้องติดตามใกล้ชิด และท�าสัญญาซ้ือ
ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า และประการสดุท้ายคอืการปรบั
ค่าแรงขัน้ต�า่แบบก้าวกระโดด ท�าให้ความสามารถในการแข่งขนั
ลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศคูแ่ข่งขนัทีไ่ม่ได้มกีารปรบัค่าแรง
อย่างรวดเรว็แบบนี้

กลยุทธ์การแข่งขันคือ ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าทั้งด้าน
คุณภาพ ปริมาณและก�าหนดส่งมอบสินค้า รวมถึงต้องพัฒนา
สนิค้าให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้
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ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 

PL ASTIC, RUBBER, AND METAL BUSINESS

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าแยกออก
เป็น 4 กลุม่สนิค้า
1.  ผลติภัณฑ์พลาสตกิ ผลิตชิน้ส่วนอปุกรณ์ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม

ด้วยกรรมวธิกีารฉดีขึน้รปู ผลติภณัฑ์ทีส่�าคญั ได้แก่ ช้ินส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ ชิ้น
ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ และชิน้ส่วนอปุกรณ์ทีใ่ช้ใน 
ครวัเรอืน

2.  ผลิตภัณฑ์ยาง บริษัทมีอุตสาหกรรมยางครบวงจร ต้ังแต่
ท�าสวนยาง เพื่อน�าน�้ายางมาผลิตเป็นยางแท่ง และน�ายาง
แท่งมาผลิตเป็นเส้นยางยืด แถบยางยืด ยางยืดทอ และ
ยางยืดถัก ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” เพื่อใช้
ในอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู เช่น ชดุชัน้ใน ผ้าอ้อม และ 
สายรดัต่างๆ

3.  ผลติภัณฑ์เทปกาวต่างๆ เช่น เทปกระดาษ เทปใส กระดาษ
กาว และเทปพิมพ์ เพื่อใช้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และ
เครือ่งใช้ในส�านกังาน

4.  ผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม ประกอบด้วย กระติกน�้าและปิ่นโต
สญุญากาศ ท่อเหลก็ไร้สนมิ และเคร่ืองใช้ในครวัเรอืน

ผลการด�าเนินงานในปี 2554
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินประเทศญีปุ่น่ในไตรมาส 2 และเหตกุารณ์
มหาอทุกภยัในไตรมาส 4 ส่งผลกระทบกบักลุม่ธรุกจินี ้เนือ่งจากมี
ธรุกจิทีผ่ลติชิน้ส่วนยานยนต์ และส่วนใหญ่มโีรงงานตัง้อยูใ่นเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดอุทกภัย แม้จะได้
ท�าการวางแผนป้องกนัไว้ล่วงหน้า และร่วมมอืกันแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าอย่างเตม็ที ่ความเสยีหายทีเ่กดิกบัทรพัย์สนิจงึมไีม่มาก 
เมื่อน�า้ลดระดับลงก็สามารถเปิดด�าเนินการต่อได้ทันที แต่ในเชิง
ธรุกิจ ผลประกอบการได้รบัผลกระทบมากพอสมควร โดยเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้น
ส่วนยานยนต์ มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากอุตสาหกรรม
รถยนต์ได้รับผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น และ
เหตุการณ์มหาอุทกภัยอย่างแรง ท�าให้การผลิตลดลงเนื่องจาก
ขาดแคลนชิน้ส่วนประกอบ และแผนการออกรถรุน่ใหม่ต้องเลือ่น
ออกไป แต่ในไตรมาสที ่1 และ 3 มผีลประกอบการทีด่ ี

การขยายก�าลังการผลิตโรงงานผลติกระติกน�า้สามารถท�าได้อย่าง
ต่อเนือ่ง โรงงานใหม่สามารถปรับปรงุเสรจ็ตามก�าหนดโดยไม่ได้
รับผลจากน�้าท่วม ก�าลังผลิตปัจจุบันสามารถผลิตกระติกน�้าได้ 
7.5 ล้านใบ และมแีผนขยายก�าลงัการผลติต่อเนือ่งถงึ 12 ล้านใบ
เพือ่รองรบัตลาดทีก่�าลงัขยายตัวในประเทศญีปุ่น่และกลุม่ประเทศ
เศรษฐกจิใหม่

กลุม่ธรุกจิยาง มผีลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั โดย
เฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรป ขณะท่ีตลาดในประเทศการสั่งซื้อ 
ลดลงในช่วงมหาอทุกภยั ความผันผวนของราคายางท่ีปรบัสงูขึน้ใน
ช่วงต้นปี แต่ปลายปีราคาลดลงเพราะความต้องการจากจนีลดลง 
สถานการณ์ราคายางนี ้มผีลดกีบัสวนยางและโรงงานผลติยางแท่ง 
แต่อตุสาหกรรมทีใ่ช้ยางเป็นวตัถดุบิ ได้แก่โรงงานผลติเทปกาวและ
ยางเส้น มต้ีนทนุยางและเคมภีณัฑ์สงูขึน้ สวนทางกบัตลาดทัง้ใน
และนอกประเทศทีก่ารขายลดลง

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตหรือบริการ
ธรุกจิผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ

วตัถดุบิทีใ่ช้ในกระบวนการ คอื เมด็พลาสตกิ ซึง่จดัหาจากทัง้ใน
ประเทศ และน�าเข้าจากต่างประเทศ

ธรุกจิยาง

ใช้ยางธรรมชาติจากภายในประเทศเป็นวตัถดิุบหลัก ผลิตจากสวน
ยาง และโรงงานยางของบรษิทัในกลุ่มเป็นหลัก หากไม่เพยีงพอจงึ
จะสัง่ซือ้จากผูป้ระกอบการรายอืน่

ธรุกจิเทปกาว

น�้ากาวที่ใช้เคลือบผิวเทป มีส่วนผสมของยาง และสารเคมีจาก
ขบวนการปิโตรเคม ีเทปใสประกอบด้วยแผ่นเทป Cellophane และ 
OPP ทัง้หมดนีจ้ดัหาจากทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ

ธรุกจิผลติภณัฑ์โลหะไร้สนมิ

วตัถดุบิทีส่�าคญั คอื แผ่นโลหะไร้สนมิ สามารถจดัหาได้จากทัง้ใน
ประเทศ และน�าเข้าจากต่างประเทศ
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แนวโน้มอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
คาดว่าในปี 2555 เมื่อน�้าลดและโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผล 
กระทบโดยเฉพาะโรงงานรถยนต์ สามารถซ่อมแซมเครือ่งจกัรและ
เดินสายการผลิตได้เต็มท่ี และจะมกีารเร่งการผลิตเพือ่ชดเชยส่วน
ท่ีหายไป ค�าส่ังซื้อจะเพิ่มข้ึนซึ่งจะมีผลดีต่อธุรกิจในกลุ่มนี้ ขณะ
เดยีวกนั บรษิทัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิอทุกภยัซ�า้ซ้อน กจ็ะ
ก�าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่งต่อธรุกจิระยะยาว ซึง่จะต้องรู้
มาตรการทีช่ดัเจนของภาครฐัเพือ่จะก�าหนดแนวทางให้สอดคล้อง
กบัมาตรการของท้องถิน่น้ันๆ 

จากภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงและการแข่งขันที่มีแนวโน้มจะ
รุนแรงมากข้ึน อุตสาหกรรมของลูกค้าบางกลุ่มอาจย้ายฐานการ
ผลติไปยงัพืน้ทีท่ีห่่างออกไป หรอืย้ายไปประเทศอืน่ทีม่ต้ีนทนุและ
สภาพการแข่งขันท่ีดีกว่าได้ เพือ่เสรมิขีดความสามารถในด้านการ
แข่งขนันี ้บรษิทัในกลุม่นีต้้องสร้างจดุเด่น โดยมุง่เน้นคณุค่าเพิม่ใน
ตวัผลติภณัฑ์และองค์กร อนัได้แก่ การปรบัปรงุขบวนการผลติให้
ทนัสมยัและมขีดีความสามารถสงู สร้างผลติภณัฑ์ทีไ่ด้มาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยและการใช้งาน มีปรัชญาในการท�า
ธรุกจิทีเ่ป็นมิตรต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
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ธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ
บรษัิท คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ�ากดั ด�าเนนิธรุกจิด้านคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี 2525 เป็นบริษัทที่ด�าเนิน
ธรุกจิด้านคอมพวิเตอร์ในอนัดบัต้น ๆ ของประเทศไทย ปัจจบุนัมี
สนิค้าและบรกิารด้านคอมพวิเตอร์รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ครอบคลมุและหลากหลาย มกีารพฒันาด้านสนิค้าและการบรกิาร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 
ปัจจุบันได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและผู้จัดจ�าหน่าย
สนิค้ารวมถงึบรกิารด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ

• ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการด้าน
ผลติภัณฑ์สนิค้า Hardware จากบรษิทั ไอบเีอ็ม (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ซึง่ได้แก่ IBM Power Systems, IBM System Storage, 
IBM System x, Passbook Printer, ATM (CD) และ CDM 
(Cash Deposit Machine)

• ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการด้าน
ผลติภณัฑ์สนิค้า Software จากบรษิทั ไอบเีอม็ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ซึง่ได้แก่ IBM Business Analytics Software, IBM 
Collaboration Solutions, IBM Industry Solutions Software, 
Tivoli Software, Websphere Software, Information 
Management Software, และ Rational Software

• ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ
ด้านผลติภัณฑ์บรกิาร (GTS Services) จากบรษิทั ไอบเีอม็ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั

• ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็น IBM Authorized Training Provider 
อย่างเป็นทางการแห่งเดยีวของประเทศไทย

• ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ
ผลิตภัณฑ์สินค้า Acronis ซ่ึงเป็น Backup Software จาก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ
ผลติภัณฑ์สนิค้า CommVault ซึง่เป็น Backup Software ที่
ตดิอนัดบัต้น ๆ ของ Gartner Report

• เป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายสนิค้าของ Lenovo ได้แก่ PC, ThinkPad, 
Server

• เป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายสนิค้าของ HP ได้แก่ PC, Notebook, Laser 
Printer, Laser Jet ทกุรุน่

• เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าของ HP CO-PUT UP-date Passbook 
Printer

• ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการด้าน
ผลติภณัฑ์ Ronsyncs ได้แก่ Magnetic Stipe, Pin Pad

• เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าของ Talaris เช่น เครือ่งรบัฝากเงนิหน้า
เคาน์เตอร์ – TCR

• เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าของ Epson ได้แก่ Dot Matrix Printer 
รุน่ต่าง ๆ

• เป็นผู้จดัจ�าหน่ายสนิค้าของ Samsung ได้แก่ จอ LCD, Laser 
Printer และ Toner รุน่ต่าง ๆ นอกเหนอืจากนัน้ยงัได้รบัการ
แต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย Samsung E Board

• เป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าของ Canon ได้แก่ Printer และ 
Scanner รุน่ต่าง ๆ

• เป็นผู้จดัจ�าหน่ายสินค้าของ Fujitsu ได้แก่ PC, Notebook, 
Printer, Scanner เป็นต้น

• เป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย PC, Notebook ของ Dell และ Acer และ
ยีห้่ออืน่ ๆ

• เป็นผู้ให้บริการในการติดต้ัง ดูแล ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 
Hardware และ Software Computer และระบบ Network 
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งรับออกแบบและพัฒนาระบบ
อย่างเป็นทางการในผลติภณัฑ์ชัน้น�าแทบทกุยีห้่อ

• เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการ
อาคารอัตโนมัติ/อัจฉริยะ (Building-Automation System/
Intelligent Building)

• เป็นผู้จัดจ�าหน่าย บริการ และติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) และระบบรกัษาความปลอดภยัอืน่ ๆ

• เป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์
ประยุกต์ (Application-software) ตามความต้องการลกูค้า

• เป็นผู้ให้บรกิารกูข้้อมลูใน Media ต่าง ๆ  เช่น Hard Disk, Flash 
Drive, Memory Card ทีส่ญูหายนาม I-CU Data Recovery 
ด้วย Clean room class 100 ตัง้แต่ปี 2547 โดยสามารถกูไ้ด้
ทกุระบบปฏบิตักิาร เช่น DOS, Windows, Linux, Unix, Novell 
และ Macintosh พร้อมทัง้ให้ค�าปรกึษาตลอด 24 ช่ัวโมงและ
ให้ความมัน่ใจในการรกัษาข้อมลูลกูค้าเป็นความลบั

คอมพิวเตอร์

COMPUTER BUSINESS
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ผลการด�าเนินการปี 2554
ปี 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีกว่าเป้าหมายและสูงกว่าปี 
2553 โดยเฉพาะสนิค้า Software มกีารเตบิโตข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ถงึ
แม้ว่าจะมผีลกระทบจากสถานการณ์อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลาย
ไตรมาส 3 ท�าให้มผีลกระทบต่อยอดขายบ้าง แต่เนือ่งด้วย IT มี
ความส�าคญัอย่างยิง่กบัหลาย ๆ  องค์กร ท�าให้ความต้องการในการ
พฒันา ปรบัปรงุระบบ IT หลงัช่วงอทุกภยัมคีวามต้องการค่อนข้าง
สงู ท�าให้ยอดขายกลบัมาดขีึน้ในช่วงหลงัเกดิอทุกภยั

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปี 2555 การเตบิโตด้านตลาดด้าน IT ยงัคงมแีนวโน้มการเตบิโต
และขยายการใช้งานในวงกว้างมากขึน้

ภาครฐัยงัคงมกีารสนบัสนนุและใช้เทคโนโลยใีนการขบัเคลือ่นและ
พฒันาประกาศท้ังด้านการบรกิารประชาชน สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
และการศึกษา ท�าให้ส่งผลบวกต่อธุรกิจด้านน้ี ภาคเอกชน ยังมี
การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน เช่นภาคอตุสาหกรรมใช้
เทคโนโลยเีพือ่ลดต้นทนุควบคมุคณุภาพและการก�ากบัดแูล ภาค
ธรุกจิค้าปลกีมกีารใช้เทคโนโลยเีพือ่การเข้าถงึกลุม่เป้าหมายมาก
ขึน้และน�าเสนอสนิค้าท่ีหลากหลายเพือ่กลุม่เป้าหมายข้างต้น การ
ขยายตวัของการใช้เทคโนโลยนีีย้งัขยายตวัสูเ่อกชนในหวัเมอืงใหญ่ 
ไม่เฉพาะแต่ในกรงุเทพและปรมิณฑลเท่านัน้

เน่ืองจากความต้องการใช้เทคโนโลยีมีสูงมากข้ึน การดูแลรักษา
และเรือ่งความปลอดภยัของข้อมลูเป็นสิง่จ�าเป็นและหลกีเลีย่งไม่
ได้ ทางบรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญันี ้ในปี 2554 บรษัิทได้รบั
การแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจาก CommVault ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ 
Backup/Data Security ชั้นน�าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย 
CommVault เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมแีนวโน้มเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย
ในเรว็ ๆ นี ้นอกจากผลติภณัฑ์แล้ว เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่
ลูกค้าของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ยงัคงลงทุนด้านบคุลากรอย่างต่อ
เนือ่งเพือ่ให้เกดิศกัยภาพในการแข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นทกัษะทางด้าน 
Virtualization, Cloud Computing รวมถงึความรูใ้นธรุกจิแขนง
ต่าง ๆ ท่ีมีการขยายตัวอย่างสูงสุด เช่น Digital Media ส�าหรับ
สถานโีทรทศัน์และส่ือสิง่พมิพ์, Healthcare เพือ่รองรบัการขยาย 
Healthcare Hub แห่ง Asia และ High Performance Computing 
เพือ่การประมวลผลชัน้สงูส�าหรบังานวจิยั เป็นต้น

29 SAHA-UNION



ธุรกิจพลังงาน

ENERGY BUSINESS

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนร่วมกับวิสาหกิจจีนรวม 6 แห่ง 
ประกอบด้วยโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
(Cogeneration Power Plant) ในมณฑลเจียงซู 1 โรงงาน 
มณฑลเจ้อเจยีง 2 โรงงาน และมณฑลเฮยหลงเจยีง 1 โรงงาน 
ส�าหรบัมณฑลยนูนานมโีรงงานผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานน�า้ 
1 โรงงาน และ Yunnan Energy Luliang-Union ทีป่รบัเปลีย่น
มาเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 1 โรงงาน

2. การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย บริษัทมีการลงทุนใน
โครงการผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (Independent Power Producer: 
IPP) คอื บรษิทั ราชบรุเีพาเวอร์ จ�ากดั ผลติไฟฟ้าและจ�าหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตหรือบริการ
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลัก ส่วนใหญ่จะถูกจัดส่ง
มาจากภาคเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศ โดยมกีาร
ท�าสัญญาซือ้ขายกบัเหมอืงถ่านหนิ โรงงานผลติไฟฟ้าพลงังานน�า้
ในมณฑลยูนนานใช้วิธีผันน�้าจากล�าน�้าบนภูเขา ผ่านอุโมงค์มา
สู่เครื่องปั่นไฟฟ้า ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยใช้ก๊าช
ธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นแหล่งพลังงาน

ผลการด�าเนินงานในปี 2554

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนยังคงได้รับแรงกดดันจาก
ภาวะเศรษฐกจิของประเทศจนีทีเ่ตบิโตช้าลงเนือ่งจากการส่งออก
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และความพยายามของรัฐบาล
จีนท่ีจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศ ท�าให้ความต้องการไฟฟ้า
เตบิโตในอตัราลดลง รวมถงึความไม่สมดลุระหว่างราคาไฟฟ้ากบั
ราคาถ่านหนิ มผีลกระทบต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าโดยรวม 
โรงงานผลติไฟฟ้าทีบ่รษิทัร่วมทนุส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม ซึ่งยังขายพลังงานความร้อนในรูปของไอน�้าด้วย 
ความต้องการไอน�้าที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถ
ช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหน่ึง ดังน้ันในปีน้ีโรงงานท่ีมีการขาย
ไอน�า้ได้ในสัดส่วนที่สูง ผลประกอบการก็ยังอยู่ในระดับที่ดี ส่วน
โรงงานที่มีสัดส่วนการขายไฟฟ้ามาก แต่การขายไอน�้ามีน้อยมี
ผลประกอบการที่ลดลง 

และในปี 2554 โรงงานไฟฟ้า Yunnan Energy Luliang-Union 
Power Co., Ltd. ในมณฑลยูนนานท่ีปรับเปล่ียนเครื่องจักรมา
เป็นการผลิตแบบพลังงานความร้อนร่วมเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า
ในมณฑลเจ้อเจียงและเจียงซู เริ่มเดินเครื่องจักรแล้ว มีโรงงาน
อตุสาหกรรมย้ายมาอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมใหม่บรเิวณใกล้เคยีง 
และเริ่มมีความต้องการไอน�้าเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการไอน�า้ถงึระดับเต็มก�าลังผลติ อาจต้องใช้เวลาอกีระยะหนึง่
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ในปีนี ้บรษิทัได้ตดัสนิใจขายโรงไฟฟ้า Wuxi-Union Cogeneration 
ให้กบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ฝ่ายจนีไป เนือ่งจากเมอืง Wuxi มกีารขยายตวั
และมีนโยบายให้โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมย้ายออกจาก
เขตเมือง สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า Wuxi-Union ก็อยู่ในบริเวณการ
ขยายตวัของเมอืง ลกูค้าหลกัของบรษิทัหลายรายต้องย้ายออกไป 
ประกอบกับโรงไฟฟ้า Wuxi-Union ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมี
ผลท�าให้เกดิมลภาวะต่อชุมชนในบรเิวณนัน้ ทางการจงึมนีโยบาย
ให้ย้ายโรงไฟฟ้าไปตัง้ยงัสถานทีใ่หม่ หรอืต้องเปลีย่นประเภทเชือ้
เพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า 
โดยสภาพการทีเ่กดิข้ึน โรงไฟฟ้าไม่สามารถจะด�าเนนิธรุกจิต่อไป

ได้ตามปกติ นอกจากจะต้องลงทุนเป็นจ�านวนเงนิท่ีสูงในการย้าย
สถานที ่หรอืปรบัเปลีย่นระบบการผลติตามข้อก�าหนดของทางการ 
อนัอาจท�าให้ผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัไม่คุ้มเงนิลงทนุ จงึเหน็ควรให้
มีการขายเงินลงทุนไป ทั้งนี้บริษัทไม่ได้รับความเสียหายจากการ
ขายเงนิลงทนุดงักล่าว นอกจากนี ้บรษิทัร่วมทนุ Yunnan Energy 
Qujing-Union Power มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องกันเป็น
เวลานานท�าให้เริ่มเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง อีกท้ังไม่สามารถ
จะด�าเนินธุรกิจให้มีก�าไรได้ เนื่องจากราคาถ่านหินที่สูงขึ้นอย่าง
มาก ในขณะที่ราคาขายปรับขึ้นได้น้อยมาก ซึ่งถ้าด�าเนินต่อไป
อาจจะท�าให้มีผลกระทบทางการเงินได้ กรรมการบริษัทร่วมทุน
ดังกล่าวได้มีมติให้หยุดการด�าเนินการ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
บริษัทมีการลงทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด (RPCL) 
ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) 
ตั้งอยู่ที่ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีทุน 
จดทะเบียนช�าระแล้ว 7,325 ล้านบาท บริษัทมีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 10 ในปีนี้สามารถเดินเครื่องได้เต็มตามก�าลังผลิตใน
สัญญา มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทผลิตไฟฟ้า
นี้ได้ด�าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้
ข้อก�าหนดของทางการ (Environmental Impact Assessment 
EIA) มาโดยตลอด และเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในเรือ่งการให้ความ
ส�าคญัแก่การดแูลรกัษาและควบคมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จงึ
ได้น�าระบบ ISO 14000 เข้าใช้งานและได้รับการรบัรองมาตรฐาน
การจดัการสิง่แวดล้อม จากสถาบนัรบัรองมาตรฐาน ISO ปัจจบุนั
ก�าลังด�าเนินการเพ่ือให้ได้การรับรองมาตรฐานการจัดการด้าน
ความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001

แนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัใน
อนาคต
ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคของประเทศ ปริมาณการ
ผลติและการขายขึน้อยูก่บัการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 
ประเทศจีนมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ในปี 2554 
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซ่ึงน่าจะมีผล
ต่อเนื่องถึงปี 2555 แม้ว่าช่วงปลายปี รัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการเข้มงวดทางการเงนิลง ซ่ึงอาจกระตุน้การลงทนุใหม่และ
การใช้จ่ายภาคครัวเรือนท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นได้ 

แนวโน้มความความต้องการไอน�า้ของลกูค้าในเขตอตุสาหกรรมที่
เพิม่ข้ึนกเ็ป็นปัจจยับวกท่ีจะช่วยลดผลกระทบลงบ้าง แต่ความไม่
แน่นอนของเศรษฐกจิของประเทศจนีและความไมส่มดลุระหว่าง
ราคาไฟฟ้ากับราคาถ่านหินยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ โรงงานไฟฟ้าที่
ยังมีศักยภาพ จึงต้องท�าการปรับเปล่ียนสัดส่วนโครงสร้างธุรกิจ 
โดยให้เน้นการขายไอน�้าให้ได้มากขึ้น และจ�ากัดการขายไฟฟ้า
ให้อยู่ในสัดส่วนที่จ�าเป็น 
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ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีในประเทศจีน

CHEMICAL INDUSTRY BUSINESS IN CHINA

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี 2 บริษัท คือ

1. บรษิทั Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. ตัง้อยูท่ีเ่มอืง 
Yixing มณฑลเจียงซู ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2543 ท�าการผลิต 
กรดมะนาว (Citric Acid) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เครื่อง
ส�าอาง ยา และอตุสาหกรรมอาหาร

2. บรษิทั Taixing Union Zond Chemical Co., Ltd ตัง้อยูท่ี่
เมอืง Taixing มณฑลเจยีงซ ูก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2550 ท�าการ
ผลิต Phthalic Anhydride (PA) ซึ่งเป็นสารเคมีใช้เป็นตัว 
เตมิแต่งในพลาสตกิ (Plasticizer)

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตหรือบริการ
การผลิต Citric Acid ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรคือ
ข้าวโพด ซึ่งเป็นธัญพืชท่ีมีแหล่งเพาะปลูกอยู่ในตอนบนของ
ประเทศจีน ผลผลิตเปล่ียนแปรไปตามฤดูกาลและสภาพดินฟ้า
อากาศ ในปัจจบุนัได้พฒันาเครือ่งจกัรให้สามารถใช้มนัส�าปะหลงั
เป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีก

การผลิต Phthalic Anhydride ใช้ ortho-Xylene เป็นวัตถุดิบ 
ซึ่งเป็นสารเคมีท่ีได้จากขบวนการกล่ันแยกน�้ามันดิบ ส่วนใหญ่
จัดหาจากในประเทศ และทางบริษัทก�าลังหาลู่ทางที่จะน�าเข้า
เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผลการด�าเนินงานในปี 2554 และแนวโน้ม
อุตสาหกรรม การแข่งขัน
โรงงาน Yixing-Union Biochemical ได้เริ่มทดลองน�าเข้า 
มันส�าปะหลงัเพือ่ใช้เป็นวตัถดุบิส�าหรบัรองรบัการผลติท่ีจะขยาย
ตวัในปี 2555 แต่เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั ความต้องการ
ในตลาดลดลงและการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น กระทบความ
สามารถในการท�าก�าไรในช่วงนี้

Phthalic Anhydride ส่วนใหญ่น�าไปใช้เป็นตัวเตมิแต่งในพลาสติก 
PVC ซึ่งใช้มากในงานก่อสร้าง เน่ืองจากนโยบายควบคุมความ 
ร้อนแรงทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งส่วนหน่ึงมีมาตรการจ�ากัด 
การซื้อและควบคุมการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่
อาศยั ท�าให้มผีลกระทบกับธรุกจิก่อสร้างและอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง 
และมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิในภาพรวม เมือ่ภาวะความต้องการ
อ่อนตัวลง ประกอบกับมีผู้ผลิตมากขึ้น การแข่งขันด้านราคาจึง
สงูขึน้ ในขณะทีร่าคาวตัถดุบิ ortho-Xylene ปรบัสงูขึน้มาก ท�าให้
ธรุกจินีย้งัไม่สามารถท�าก�าไรได้
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน 

REAL ESTATE BUSINESS IN CHINA

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทัฯ ลงทนุธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศจนี ทีเ่มอืง Jiashan 
มลฑล Zhejiang เป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมเินยีมทีอ่ยูอ่าศยั
เพือ่ขาย มพีืน้ทีก่่อสร้างทัง้หมดประมาณ 260,000 ตารางเมตร

ผลการด�าเนินงานในปี 2554
โครงการก่อสร้าง ระยะแรก หลังจากเปิดตัวมีผู้มาจับจองหมด
ภายในเวลาอนัรวดเรว็ และจะมกีารส่งมอบอาคารในปี 2555 ระยะ
ที ่2 อยูใ่นระหว่างการพฒันาและเปิดให้จบัจอง
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กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
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กลุ่มสหยูเนี่ยนเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส�าคัญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวม
ถึงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอด พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
กิจกรรมทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการ
บริหารกิจการที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

ในรอบปี 2554 บรษิทั สหยเูนีย่น จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัในกลุม่มส่ีวนร่วมสนบัสนนุในกจิกรรมทางสงัคมด้านต่างๆ ในอนัทีจ่ะก่อให้
เกดิการพฒันาและมปีระโยชน์ต่อส่วนรวม ตามรายละเอยีดพอสังเขป ดงันี้

กลุ่มสหยูเนี่ยนตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเสมอมา ซึ่งมีแนวทางในการด�าเนินการ 
ทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและมาตรฐานสากลก�าหนด  ปรับปรุง วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะในด้านต่างๆ ต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงประชาชนและชุมชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบ
บริษัท/โรงงาน เป็นต้น ในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มสหยูเนี่ยนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ รวมถึงให้การส่งเสริม สนันสนุน ทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

-   เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “อุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี” ณ อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน

-  บรจิาคเงนิสนบัสนนุมลูนธิ ิ“คนืช้างสูธ่รรมชาต”ิ เพือ่เป็นการป้องกนัไม่ให้ช้างป่าสญูพนัธุ ์และเพือ่บรหิารจดัการสภาพแวดล้อมพืน้ที่
ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลทางธรรมชาติ

เข้าร่วมกจิกรรมปลกูป่าชายเลน ในโครงการ “อทุยานฯ สเีขยีว ด้วยพระบารม”ี ณ อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร จงัหวดัเพชรบรุี

ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคม
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บรจิาคเครือ่งคอมพวิเตอร์ ให้กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบล
บางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชงิเทรา

ด้านการศึกษา
กลุ่มสหยูเนี่ยนเล็งเห็นถึงคุณค่าในการมอบโอกาสด้านการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกันให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถแต่
ขาดแคลนทนุทรพัย์หรอืปัจจยัอืน่ทีจ่�าเป็นในการศกึษาต่อในระดบัชัน้ต่างๆ 
ตลอดจนถงึบคุลากรภายในองค์กร โดยมแีนวทางในการด�าเนินการเพือ่ให้ 
ผู้ด้อยโอกาสได้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นรากฐานส�าคัญขั้นต้น  
รวมถึงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในองค์กรสามารถ
พฒันา ต่อยอดทางการศกึษาในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ตามความรู ้ความสามารถ
ของตนเอง ในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มสหยูเนี่ยนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
ด้านการศึกษา อาทิเช่น     

- บรจิาคเงนิสนบัสนนุทนุการศกึษา มลูนธิเิคมบรดิจ์ (ไทย) ในพระบรม
ราชนิปูถมัภ์ เพือ่สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้แก่นกัเรยีนไทยท่ีมคีวามรู้ 
ความสามารถ เข้าศกึษาต่อ ณ มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ ประเทศองักฤษ 
ในชัน้ปรญิญาตร ีปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอก เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้รับกลบั
มาพฒันาและสร้างคณุปูการให้แก่ประเทศในแต่ละสาขาอาชพีของตน 

- บริจาคเงินสนับสนุนองค์การการกุศลยูนิเซฟ (ประเทศไทย) ในการ
ด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กผู้ด้อย
โอกาสอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้สามารถพึง่พาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของสงัคม รวมถงึได้รบัความ
คุ้มครองตามแผนงานการช่วยเหลือขององค์การฯ 

- บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลบางสมัคร 
อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อใช้ในโครงการหลักสูตรฝึก
อบรมทางคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้บริการทางการศึกษาส�าหรับเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพทางการศึกษา

ด้านสังคม
กลุม่สหยเูนีย่นมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืภารกจิด้านสงัคมและวฒันธรรม
เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการด�าเนินการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ
บริษัท/โรงงาน ต่อภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในอันที่จะก่อ
ให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส�าคญั ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมากลุม่สหยเูนีย่น
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น    

-   บริจาคเงินสนับสนุนการสร้างหอประวัติคึกฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บและ
แสดงผลงานของ ศาสตราจารย์ พลตร ีหม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ์ ปราโมช 
รวมถงึชวีประวตั ิตลอดจนใช้เป็นพืน้ทีส่�าหรบัจดัการแสดงเพือ่ส่งเสรมิ
นาฏศลิป์ ดนตร ีและวฒันธรรมของไทยในด้านต่างๆ

- ร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 
ประเทศญีปุ่น่  

- บรจิาคสิง่ของ เครือ่งใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง น�า้ดืม่
และปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ เพื่อน�าไปช่วย
เหลือผู ้ประสบอุทกภัย ที่อ�าเภอบางชะนี จังหวัด
พระนครศรอียธุยา

- ร่วมบรจิาคเงนิ สิง่ของ เครือ่งใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง  
น�้าดื่ม และปัจจัยที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพ ผ่าน
สภากาชาดไทย รวมถงึหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
เพื่อน�าไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจังหวัดที่
ประสบอทุกภยั   

- บริจาคของขวัญวันเด็ก รวมทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง 
และสิ่งของที่จ�าเป็น ให้โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ โรงเรียน 
วัดต�าหรุ และโรงเรียนวัดบางโปรง อ�าเภอเมือง
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ  
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บรจิาคสิง่ของ เคร่ืองใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง น�า้ดืม่ และปัจจยัทีจ่�าเป็นในการด�ารงชพี เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั  อ�าเภอบางชะนี 
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

ร่วมบรจิาคเงนิ สิง่ของ เครือ่งใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง น�า้ดืม่ และปัจจยัทีจ่�าเป็นในการด�ารงชพี ผ่านทางสภากาชาดไทย  เพือ่น�าไปช่วยเหลอืประชาชน
ในแต่ละจังหวัดทีป่ระสบอทุกภยั 

บรจิาคของขวญัวันเดก็ อาหารแห้ง และสิง่ของทีจ่�าเป็นให้โรงเรยีนเอีย่มสรุย์ี โรงเรยีนวดัต�าหร ุและโรงเรยีนวดับางโปรง อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ 
จงัหวัดสมทุรปราการ  
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ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสหยูเน่ียนให้ความส�าคัญในการธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันศาสนา
อย่างแน่วแน่มาโดยตลอด ซึ่งแนวทางในการด�าเนินการที่ส�าคัญ
น้ัน ได้ให้ความส�าคัญในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
ค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรมให้กับ
พนักงานในองค์กร รวมถึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง 
โดยต้ังมั่นอยู่บนหลักของค�าว่า คุณธรรม ด้วยดีเสมอมา ซึ่งใน
รอบปีที่ผ่านมากลุ่มสหยูเนี่ยนได้ร่วมท�านุบ�ารุงศาสนา อาทิเช่น  

-  ร่วมท�าบุญถวายต้นผ้าป่าพร้อมปัจจัยเนื่องในงานประเพณี
สงกรานต์ ณ วดับ�าเพญ็เหนอื เขตมนีบุร ีกรงุเทพมหานคร 

-  ร่วมท�าบญุถวายเทยีนพรรษาพร้อมปัจจยั เนือ่งในวนัเข้าพรรษา 
ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี วัดโพธ์ิ
เก้าต้น วดัขนุอนิทร์ประมลู วดัเกตไุชโย จงัหวดัอ่างทอง และ 
ร่วมท�าบุญถวายเทียนพรรษาพร้อมดอกไม้และปัจจัย ณ  
วดับ�าเพญ็เหนอื เขตมนีบุร ีกรงุเทพมหานคร 

-  ร่วมท�าบญุถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ณ วดัพระธาตพุนม
วรมหาวหิาร พระอารามหลวง อ�าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม  
ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคีพร้อมถวายเครื่องอัฐบริขาร ณ  
วดัศรจีนัทาราม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 

ร่วมท�าบญุทอดกฐินสามคัคพีร้อมถวายเครือ่งอฐับรขิาร ณ 
วดัศรีจนัทาราม อ�าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ

ร่วมท�าบญุถวายเทยีนพรรษาพร้อมดอกไม้และปัจจัย ณ วัดบ�าเพญ็เหนอื 
เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร

ร่วมท�าบญุถวายต้นผ้าป่าพร้อมปัจจยัให้กบัวดับ�าเพญ็เหนอื เขตมนีบรุี 
กรงุเทพมหานคร                                          
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หลักทรัพย์ของบริษัท
• บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน  3,000 ล้านบาท  เรยีกช�าระแล้ว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.- บาท 
• บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
• บรษิทัไม่มโีครงการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรพัย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุซึง่เป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) 

หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
• บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
• กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ไม่มข้ีอตกลงระหว่างกนั (shareholders agreement)ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์

หรือการบริหารงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด  10 รายแรก ของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่   8  เมษายน  2554

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น                                 ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง      ธุรกิจหลัก     จ�านวนหุ้นที่ถือ      สัดส่วน %

1. กลุ่มบริษัท
1.1  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 28,938,500 9.65
1.2  บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ  จ�ากัด     กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 22,574,000 7.53
1.3  บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 19,797,800 6.60
1.4  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 17,968,300 5.99
1.5  บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 12,973,640 4.33
1.6  บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด บมจ.สหยูเนี่ยน ลงทุน 6,239,994 2.08
1.7  บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 6,082,000 2.03
1.8  บริษัท ดารกานนท์ จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 3,000,000 1.00
1.9  บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด บมจ.สหยูเนี่ยน ลงทุน 2,782,700 0.93
1.10  บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 2,420,000 0.81

2. ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 12,325,000 4.11
3. SOLID GAINS DEVELOPMENT LIMITED 10,745,000 3.58
4.        นางจารุณี   ชินวงศ์วรกุล 9,838,500 3.28
5. นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล         9,232,900 3.08
6. นายก�าธร  พูนศักดิ์อุดมสิน                                                                                   7,985,644 2.66
7. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด                                                                            6,703,800 2.24
8. นายชุตินธร   ดารกานนท์                 3,427,700 1.14
9. นายส�าเริง   มนูญผล                 3,127,300 1.04
10. GERLACH & CO-DIMENSIONAL  

EMERGING MARKETS VALUE  FUND
2,976,400 0.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ในอัตราไม่ต�า่กว่า 1 ใน 3 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จากการค�านวณตามวิธีราคาทุนทางบัญชีของ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิการให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัผลตอบแทนในอตัราทีเ่หมาะสมจากการลงทนุ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ผลการด�าเนินงานของกิจการด้วย

ส่วนนโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
แต่ละแห่งนั้นๆ

โครงสร้างการถือหุ้น
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สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ 

การถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ                                 จ�านวนหุ้นที่ถือปี 2554 จ�านวนหุ้นที่ถือปี 2553 เพิ่ม (ลด) %

1. นายพนัส   สิมะเสถียร   -   -  -
2. นายสมภพ   อมาตยกุล  10,000  10,000  -
3. นางสาวศรีวารินทร์   จิระพรรคคณา  157,284  157,284  -
4. นายชุตินธร   ดารกานนท์  3,427,700  3,427,700  -
5. นางอารยา   อรุณานนท์ชัย  2,251,694  2,251,694  -
6. นางสาวภคินี   พฤฒิธ�ารง  1,950,624  1,950,624  -
7. นายจักก์ชัย   พานิชพัฒน์   -   -  -
8. นายยรรยง   ตั้งจิตต์กุล  419,000  419,000  -
9. นายฐิติวัฒน์   สืบแสง   -   -  -

10. นางสาวดาลัดย์   ทรัพย์ทวีชัยกุล  13,052  13,052  -
11. นายอักษรประสิทธิ์   ดารกานนท์  1,869,400  1,851,900 0.94
12. นางพินิจพร   ดารกานนท์  เกษมทรัพย์  137,000   - N.A.
13. นายบวรรัตน์   ดารกานนท์   -   -  -
14. นายวัชรพงษ์   ดารกานนท์  1,582,600  1,582,600  -
15. นายนันทิยะ   ดารกานนท์   -   -  -

หมายเหตุ    กรรมการรายที่ 12  เริ่มเข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่  1  มกราคม  2554
 

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหาร 
การถือหุ้น

ล�าดับ รายชื่อ                                 จ�านวนหุ้นที่ถือปี 2554 จ�านวนหุ้นที่ถือปี 2553 เพิ่ม (ลด) %

1. นางศรีนวล   สมบัติไพรวัน  602  602  -

** รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 

**

**

**

**
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม และ/หรือ เงินตอบแทนบ�าเหน็จกรรมการซึ่งเป็นจ�านวนคงที่ใน
ฐานะหนา้ที่กรรมการตามต�าแหน่งเท่านั้น จ�านวนเงินดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อ เมษายน 2554 
แล้ว  จ�านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในรอบปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทน

ล�าดับ รายชื่อ                                 ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน

ต�าแหน่ง
เบี้ยประชุม
กรรมการ

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุม
กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

รวม
ค่าตอบแทน

ที่รับจาก
บริษัทฯ

รวม
ค่าตอบแทน

ที่รับจาก
บริษัทย่อย

1. นายพนัส  สิมะเสถียร ประธานกรรมการ 4,050,000 120,000               -                 -  4,170,000   - 

2. นายสมภพ  อมาตยกุล รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

3,240,000 120,000 132,000                 -  3,492,000   - 

3. นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา รองประธานกรรมการ 3,240,000 120,000               -                 -  3,360,000  234,000 

4. นายชุตินธร  ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

3,240,000 120,000               -                 -  3,360,000   - 

5. นางอารยา  อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

           - 120,000 120,000                 -  240,000   - 

6. นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

           - 120,000 120,000                 -  240,000   - 

7. นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์ กรรมการ/ที่ปรึกษา 600,000 120,000               -                 -  720,000   - 

8. นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000  16,000 

9. นายฐิติวัฒน์  สืบแสง กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000  216,000 

10. นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000  132,000 

11. นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท์ กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000   - 

12. นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000   - 

13. นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000  72,000 

14. นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000  144,000 

15. นายนันทิยะ  ดารกานนท์ กรรมการ            - 120,000               -                 -  120,000  144,000 

14,370,000 1,800,000 372,000 0 16,542,000  958,000 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมในฐานะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีทั้งผู้ที่เป็นกรรมการและไม่ได้เป็นกรรมการ ในรอบปี 2554 รวมทั้งสิ้น 5 ราย เป็นค่า
ตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส เท่ากับ 11,851,596.50 บาท  กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารอื่นนอกจาก 5 รายข้างต้นนี้ ที่อยู่ในระดับเดียว
กบัผูบ้รหิารรายทีส่ี ่ต่อจากกรรมการผูอ้�านวยการลงมาทีไ่ม่ได้รบัค่าตอบแทนในส่วนน้ีจากบรษิทั เน่ืองจากมตี�าแหน่งรบัผิดชอบในฐานะ
ผู้บริหารของบริษัทอื่นในกลุ่ม และได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส จากบริษัทนั้นๆ อยู่แล้ว 

ในรอบปี 2554 บรษิทัย่อยทีด่�าเนนิธรุกจิหลัก  จ�านวน 10 บรษัิท มผีูบ้รหิารรวมจ�านวน 44 ราย ได้รับค่าตอบแทนประเภทเงนิเดือน โบนสั 
รวมเป็นจ�านวนเงิน 64.7 ล้านบาท    

ค่าตอบแทนอื่น
นอกจากเงินเดือน โบนัสข้างต้น บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจ�านวน 5 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2554 เป็นจ�านวนเงิน 314,952.- บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
บัวหลวง จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ 

หน่วย : บาท
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน 
หรือเป็นจ�านวน 1 ใน 3 จากกรรมการบริษัท 15 คน  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท  มีจ�านวนทั้งหมด 15  คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ                                                                        ต�าแหน่ง      

1. นายพนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ

2. นายสมภพ อมาตยกุล                 รองประธานกรรมการสายตรวจสอบ และประเมินผลกิจการในประเทศ
และกรรมการอิสระ 

3. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน

4. นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน

5. นางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ

6. นางสาวภคิน ี พฤฒิธ�ารง                    กรรมการอิสระ

7. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์            กรรมการอิสระ/ที่ปรึกษา

8. นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ

9. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการผู้อ�านวยการ

10. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ

11. นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์ กรรมการ

12. นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ กรรมการ

13. นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ กรรมการ

14. นายวัชรพงษ์   ดารกานนท์                 กรรมการ

15. นายนันทิยะ   ดารกานนท์                  กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ตามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจ ดังนี้
1.  ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2.  ก�ากบัดแูลการบรหิารกจิการ ให้มกีารจดัการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และให้มกี�าไร สามารถจ่ายเงนิปันผลตอบแทนการลงทุน

ให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
3.  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯมีระบบบัญชีที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
4.  ดูแลรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์อันดีงามของบริษัทฯ
5.  พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่มีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
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6.  ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 
7.  พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจ�าปีที่กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เสนอ
8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และพิจารณาเงินค่าตอบแทนการท�างานแต่ละปีของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทในกลุ่ม

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้  

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้อ�านวยการ โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการของบรษิทัให้มจี�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถ่ิีนทีอ่ยูใ่นราช
อาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อมูลหน้า 46

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�านวน 5 คน หรือมีจ�านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
1.   นายสมภพ  อมาตยกุล
2.   นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์
3.   นางอารยา  อรุณานนท์ชัย
4.   นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง
5.   นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล  

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่ม
ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารงานประจ�าของบริษัทฯ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีรวมท้ังมีคุณสมบัติ
ตามประกาศ ระเบียบ ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ กรรมการสรรหา ขอเชิญบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม กับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

การประชุมคณะกรรมการ
ปกติ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะผู้บริหารเสนอ และมีมติในแต่ละเรื่อง
เพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือแผนที่วางไว้หรือ
ไม่ มีเรื่องต้องพิจารณาแก้ไขอย่างไร และมอบหมายให้มีผู้ติดตามด�าเนินการต่อไป ในรอบปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
จ�านวน 12 ครัง้ กรรมการทีไ่ม่ตดิภารกจิในต่างประเทศหรอืมเีหตุสุดวสัิยจะเข้าประชมุทุกครัง้ เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารลงทุนในต่างประเทศ
มาก  ดังนั้นกรรมการบางคนจึงมีความจ�าเป็นต้องก�ากับดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานของธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุนในต่างประเทศ จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ�าเดือนได้ ในปี 2554 กรรมการบางท่านซึ่งอยู่ที่ส�านักงานของบริษัทย่อยที่นครเซี่ยงไฮ้ หรือ
ประเทศฮ่องกง จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวิธี Video conference ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย อย่างไร
ก็ตาม เลขานุการบริษัทฯ ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกคน ทั้งที่เข้าประชุมหรือไม่ได้เข้าประชุมเป็นประจ�าอย่างต่อ
เนื่องเพื่อรับทราบและรับข้อเสนอแนะ (ถ้าหากมี)

43 SAHA-UNION



ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�าปี 2554 มีดังนี้

รายชื่อ                                                                        จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมฯ      

1. นายพนัส สิมะเสถียร 12/12

2. นายสมภพ   อมาตยกุล 12/12

3. นางสาวศรีวารินทร์  จิระพรรคคณา              12/12 (รวมผ่าน VDO Conference 1 ครั้ง)

4. นายชุตินธร  ดารกานนท์ 9/12 (รวมผ่าน VDO Conference 4  ครั้ง)

5. นางอารยา อรุณานนท์ชัย 11/12

6. นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง                    11/12

7. นายจักก์ชัย   พานิชพัฒน์ 11/12

8. นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล                11/12

9. นายฐิติวัฒน์   สืบแสง          12/12

10. นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล 12/12

11. นายอักษรประสิทธิ์  ดารกานนท์ 9/12 (รวมผ่าน VDO Conference 1 ครั้ง)

12. นางพินิจพร  ดารกานนท์  เกษมทรัพย์ 9/12 (รวมผ่าน VDO Conference 4 ครั้ง)

13. นายบวรรัตน์   ดารกานนท์ 12/12 (รวมผ่าน VDO Conference 8 ครั้ง)

14. นายวัชรพงษ์   ดารกานนท์ 11/12 (รวมผ่าน VDO Conference 3 ครั้ง)

15. นายนันทิยะ ดารกานนท์                9/12

อนึ่ง เลขานุการบริษัทฯ  คือ นางศิรินันท์ ศันสนาคม ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23  

บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารในหน้า 8 - 15 ตลอดจน ประวัติการอบรม
ของกรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการของกรรมการบริษัท ซึ่งแสดงไว้ตามเอกสารในหน้า 16 และข้อมูล
ของผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารหน้า 17 

2.    คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit  Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ�านวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงาน ก.ล.ต. และได้ผ่านมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
เดิมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

รายชื่อ                                                                        ต�าแหน่ง      

1. นายสมภพ   อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางอารยา   อรุณานนท์ชัย                กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวภคินี   พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบ
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ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิบรษิทัฯ คอื นางอารยา  อรณุานนท์ชยั ซึง่มปีระสบการณ์
ผ่านส�านักงานตรวจสอบบัญชี ไพร์ส วอเตอร์ เฮ้าส์ และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์มาก่อน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ
1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือก ทบทวน และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภายนอก ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก  

เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  และสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้
3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.  จัดท�าสรุปรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
5.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าส�าคัญ
7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.   ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมคนละ 4 ครั้ง

3.  คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันตามรายนาม ดังนี้

รายชื่อ                                                                        ต�าแหน่ง      

1. นายสมภพ   อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นางอารยา   อรุณานนท์ชัย                กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายชุตินธร   ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.  มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่
2.  ก�าหนดแนวทางการสรรหา กรรมการบริษัท
3.  พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
4.  ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ มีการประชุมเรื่องของกรรมการสรรหาและก�าหนดผลตอบแทนของปี 2554 ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2554 จ�านวน 1 ครั้ง
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4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย

รายชื่อ                                                                        ต�าแหน่ง      

1. นายฐิติวัฒน์  สืบแสง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวดาลัดย์  ทรัพย์ทวีชัยกุล              กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวัชรพงษ์  ดารกานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางศรีนวล  สมบัติไพรวัน กรรมการและเลขานุการ

โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบ วางนโยบาย และติดตามดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทบทวน ปรับปรุงประเภท
ความเสี่ยง พิจารณาโอกาสเกิดผลกระทบ และวางมาตรการการจัดการและติดตามผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัฯ ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึง่ท�าหน้าทีพ่จิารณาสรรหาผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูม้คีวามรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้บริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อ
ระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี ในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ  ซึ่งด�าเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็น

คณะครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 
ซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาชน

3.   การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  ในส่วน
ของสทิธผิูถ้อืหุน้รายย่อย เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้างต้น ซึง่มไิด้ระบไุว้เป็นกรณพีเิศษ โดยมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่าเทยีมกนั    

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากต�าแหน่ง ถ้าจ�านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ�านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อๆไป ให้กรรมการคน
ที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง จะเลือกเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติ 
ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จ. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะ
กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554  วาระการเลือก
ตั้งกรรมการด้วย
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การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ยึดถือหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯสอดคล้องกับหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งยอมรับโดยคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลแห่งชาติ โดยบริษัทฯ ปฎิบัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

1.    สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1   บรษิทัฯ ให้สทิธอิืน่แก่ผูถ้อืหุน้ นอกเหนอืจากสทิธใินการลงคะแนนเสยีง คอื สทิธใินการได้รบัผลตอบแทนจากการลงทนุในรปูของ

เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิรับเงินปันผลในอัตราเท่ากับผู้ถือหุ้นใหญ่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 5 
เดือน โดยมีช่องทางเลือกทาง website ของบริษัทฯ www.sahaunion.co.th หรือส่งทางเอกสารมายังบริษัทฯ ก็ได้

1.2   หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ ส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมเอกสารต่างๆ ให้ผู้ถอืหุ้นพจิารณาก่อนวนัประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั พร้อมด้วย

•   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา  เพื่อประกอบการพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุม
•  ข้อมูลงบการเงิน สรุปผลการด�าเนินงาน ข้อมูลรายงานประจ�าปีล่าสุด เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนพิจารณาวาระรับทราบผลการ

ด�าเนินงาน และเตรียมค�าถาม ข้อสงสัย (ถ้ามี)
•   วาระต่างๆ มีการระบุวัตถุประสงค์  เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ
•  วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ได้ส่งข้อมูลกรรมการ  ประวัติการศึกษา ประวัติการท�างาน ประเภทกรรมการ  ซึ่งผ่านการ

คดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมวีธิแีละหลกัเกณฑ์การสรรหาแล้ว กรณถ้ีาเป็นการเสนอชือ่กรรมการเดมิกลบัเข้าด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจ�านวนปีที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย

•  วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ได้มีข้อมูล ชื่อ สกุล ของผู้สอบบัญชี ส�านักงานสอบบัญชีท่ีสังกัด ประสบการณ์ความ
สามารถของผู้สอบบัญชี ค่าบริการ และกล่าวถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

•   วาระขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล  แสดงข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และเหตุผลประกอบ

1.3   การประชุมผู้ถือหุ้น

•   บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง  ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถ
มอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุแทนได้  ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะไปกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแล้ว

•  บริษัทฯ ไม่เคยจ�ากัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด
•   บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น  มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียน  เรื่องหลักฐาน

ประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
•   สถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ มีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก ตดิถนนใหญ่ ใกล้สถานรีถไฟฟ้า  โดยมอีาหารว่าง เครือ่งดืม่ และของ

ช�าร่วยไว้รับรองผู้ถือหุ้น
•   ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ก่อนการประชมุ ประธานกรรมการได้แนะน�ากรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายบุคคลให้ผูถ้อืหุน้ทราบ โดย

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้อ�านวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ  กรรมการ  เลขานุการบริษัท  ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและการเงิน  และผู้สอบบัญชี

•   ประธานที่ประชุมแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง  การใช้บัตรลงคะแนน  วิธีการนับคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม
•    ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี
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•  วาระค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน และมีข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการแต่ละต�าแหน่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

•   วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบรายบุคคล หรือ แบบทั้ง
คณะก็ได้ โดยเสนอชื่อผู้จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่ หรือกรรมการเดิมที่กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไป ซึ่งผ่านการคัดสรร
จากคณะกรรมการสรรหาแล้ว พร้อมประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน

•   วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประธานฯ ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อม
ทั้งหลักเกณฑ์เหตุผลของจ�านวนเงินปันผลที่เสนอขออนุมัติในปีน้ี  ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล พร้อมอัตราผล
ตอบแทน ให้ผู้ถือหุ้นมีความเหมาะสมสูงกว่าผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าของสถาบันการเงินมาก ทั้งนี้ ผู้
ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในการพิจารณาได้อย่างเท่าเทียมกัน

•   วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประธานฯ เสนอรายชือ่ผู้สอบบญัช ีซึง่มมีากกว่า 1 ราย โดยสังกดัส�านักงานสอบบญัชเีดียวกนั พร้อม
ประวตักิารสอบบญัช ีจ�านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่มคุีณสมบติัตามท่ี ก.ล.ต. ก�าหนด ท้ังยงัมคีวามเป็นอสิระไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร พร้อมทั้งอัตราค่าสอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลเพื่อลง
คะแนนเสียง

•   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นตามวาระต่างๆ โดยกรรมการผู้อ�านวยการหรือกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ตอบค�าถามทุกค�าถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น  ในส่วนของความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น มีการ
รับข้อมูลเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป  ทั้งนี้ในรายงานการประชุมมีการบันทึกประเด็นค�าถาม ค�าตอบ ไว้ครบถ้วน

•   รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  มีการบันทึกมติที่ประชุมอย่างชัดเจนทุกวาระ พร้อมทั้ง บันทึกจ�านวนคะแนนเสียงทุกประเภท 
คือเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในทุกวาระซึ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ นอกจากนี้ รายงานการประชุมมีการบันทึกสาระส�าคัญครบถ้วนในแต่ละวาระ 
และน�าส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บรักษาที่ดี ซึ่งสามารถตรวจสอบและ
ใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ website ของบริษัท คือ www.sahaunion.co.th 

1.4   บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.5   โครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์สร้างกลไกการป้องกนัการครอบง�ากจิการ แต่โครงสร้างการถอืหุ้นทีมี่การถอื
หุน้ไขว้ในกลุม่ทีเ่ป็นมาแต่อดตีประมาณ 30 ปีล่วงมาแล้ว เพือ่การบรหิารจดัการ การผลติ และการจดัจ�าหน่าย เพือ่ให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•   โครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่เป็นแบบปิรามดิ ตลอดเวลาทีผ่่านมาได้มกีารแก้ไขโครงสร้างการถอืหุน้ไขว้มาโดยตลอด  
เพื่อขจัดความเกี่ยวโยงกัน

•   คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ
•   บริษัทฯ มีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด ซึ่งท�าให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างคล่อง

ตัวในตลาดรอง หรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     

2.    การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

•   สิทธิการออกสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ มีสิทธิเสมอภาคกันหมด

•   คณะกรรมการตอบค�าถามทุกข้อของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนครบถ้วน
•   ก่อนถงึวนัประชมุ บรษิทัฯ เปิดเผยข้อมลูเรือ่งให้ผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ สามารถเสนอวาระหรอืข้อมลูต่างๆ เข้ามายงับรษิทัฯ เพือ่

พิจารณาเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจเลือกผ่านช่องทาง website ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี 1 เดือน หรือ 4 
เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

•   บรษิทัฯ อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โดยมกีารแนบหนังสือมอบฉันทะ ซึง่มข้ีอมลู
ตามแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

• ในหนงัสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ มกีารระบถุงึเอกสารหรอืหลกัฐานทีต้่องใช้ประกอบหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ค�าแนะน�าขัน้ตอน
ในการมอบฉนัทะให้ผู้ถอืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มกีารก�าหนดกฎเกณฑ์ หรอืเงือ่นไขอืน่ใดให้เกดิความยุง่ยากในการมอบฉนัทะ
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• บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุม ข้อมูล
รายงานประจ�าปี พร้อมงบการเงิน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเวลาศึกษา
ข้อมูล และพิจารณาวาระต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

• บรษิทัฯ ใช้ website เป็นช่องทางประกาศให้ผูถ้อืหุน้ทราบถงึก�าหนดการประชมุและวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนส่ง
หนังสือนัดประชุมเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นบน website ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนถึงวัน
ประชุม

2.2   เรื่องนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 บรษิทัฯ มนีโยบายป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน โดยระบเุรือ่งทีเ่กีย่วข้องนีไ้ว้ในระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และก�าหนดบทลงโทษ

ทางวินัยเป็นล�าดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการได้รับทราบและปฏิบัติตาม

•   บริษัทฯ  มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแจ้งตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการ 
และผู้บริหารให้หลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการ
เงินประจ�างวด หรือไตรมาสต่างๆ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว ซึ่งนโยบายดังกล่าวกรรมการและ 
ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตาม

2.3   ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.4   ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.อย่างครบถ้วน ก่อนที่จะท�ารายการ เช่น น�าข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบเพื่อพิจารณาแล้ว จึงน�าข้อมูลรายการดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  แล้วเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง ELCID 
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างครบถ้วน เช่น มกีารระบปุระเภทรายการ ชือ่และความสมัพนัธ์/ ลกัษณะการกีย่วโยงของบคุคลทีเ่กีย่ว
โยง ขนาดมูลค่าของรายการ นโยบายหรือหลักเกณฑ์การก�าหนดราคา เหตุผลและความจ�าเป็นของการท�ารายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบรษิทัฯ ถงึความสมเหตสุมผลของรายการดงักล่าว ส่วนในกรณถ้ีามรีายการเข้าข่าย
ต้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

2.5   โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แบบกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากในฐานะของบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ท่ีลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีการผลิต
สินค้าแต่ละประเภท ซึ่งแยกเป็นนิติบุคคลออกจากกัน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการบริหารงาน แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 
ตลอดจนอ�านาจการต่อรองทางการค้า บางครั้งจึงจ�าเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ รายการระหว่างกันของปี 2554 ทั้งหมด 
เป็นรายการทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

•   มูลค่ารายการระหว่างกันของปี 2554 มีจ�านวนเงินรวม 1,905.78 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 8.66 ของสินทรัพย์ และร้อยละ 
19.27 ของรายได้รวม

•   บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ
•   ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต.
•   ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ / 

ก.ล.ต.

3.    การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย หรอืการปฏบิตัติามสญัญาข้อตกลง
ที่มีต่อกัน บริษัทฯ ปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดถือหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ เป็นปัจจัยส�าคัญ เพื่อให้เกิดความ
สัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบริษัทฯ 
จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป บทบาทของบริษัทฯ กับผู้ส่วนได้เสียต่างๆ ประกอบด้วย

3.1 บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ท้ังน้ีได้มีค�ามั่นดังกล่าว เป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจ 
ของบริษัทฯ 
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3.2 ในเรื่องของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานอย่าง 
เหมาะสม โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนนี้แยกไว้เฉพาะที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งพนักงานได้รับทราบแล้ว

•   บรษิทัฯ มีการก�าหนดนโยบาย และคู่มอืการปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลความปลอดภยั และสขุอนามยัของพนกังาน
•   บรษิทัฯ และบรษัิทในกลุม่มกีารจัดตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนกังานในกลุม่สหยเูนีย่น โดยมคีณะกรรมการกองทนุฯ ดแูล ตดิตาม 

และประสานงานกบัผูจั้ดการกองทนุฯ ซึง่เป็นทางช่วยให้พนกังานมเีงนิออมในระยะยาว ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทนุฯ 
ในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน

•   บรษิทัฯ และบริษทัในกลุม่มสีหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานในเครอืสหยเูนีย่น  เพือ่หกัเงนิเดอืนน�าส่งสหกรณ์ฯ ทกุงวด พนกังานจะ
ได้รบัเงนินีท้ัง้หมดเมือ่ออกจากงาน โดยแต่ละปี พนักงานจะได้รบัผลตอบแทนเงนิจ�านวนน้ีในรปูของเงนิปันผล ในขณะเดยีวกนั 
สหกรณ์ออมทรพัย์นีส้ามารถให้พนกังานกูเ้งนิตามหลกัเกณฑ์ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ฯ ด้วย

•   บรษิทัฯ มนีโยบายทีชั่ดเจนในการพฒันาความรู ้ ทกัษะ ของพนกังานตามระบบ  Competency เพือ่คดัเลอืกผูท้ีม่ศีกัยภาพ 
สามารถรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานในระดบัทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานเพือ่จดัสมัมนา ฝึกอบรม ให้ความรู้
ทางวชิาชพีกบัพนกังานทีเ่กีย่วข้องเป็นประจ�าต่อเนือ่ง

3.3   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.4   ด้านเกี่ยวกับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม รักษาความ
สัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยปฏิบัติตามค�ามั่นที่ให้ไว้ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

3.5   ด้านเกี่ยวกับคู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.6 ด้านเกี่ยวกับคู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับคู่ค้า และรับผิดชอบโดยไม่เอาเปรียบคู่ค้า ปฏิบัติตามข้อตกลงแม้
สถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงจนท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ก็ตาม

3.7   ด้านเกีย่วกบัเจ้าหนี ้บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อเจ้าหนี ้โดยมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
ให้รบัผดิชอบและปฏบิตัติามข้อตกลง เช่น เรือ่งการช�าระค่าสนิค้า หรอืเรือ่งการช�าระคนืเงนิกู ้ตรงตามเวลาทีก่�าหนดอย่างเคร่งครดั

3.8   เรือ่งทรพัย์สนิทางปัญญา บรษิทัฯ มนีโยบายและข้อปฏบิตัโิดยประกาศไม่ให้พนกังานล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ์ 
ตลอดจนมาตรการ และบทลงโทษทางวินัย

3.9   เรื่องการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจน และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ
มาโดยตลอดมากกว่า 30 ปี

3.10  เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม 
โดยไม่ท�าให้ชมุชนในบรเิวณใกล้เคยีงได้รับความเดอืดร้อน แต่เอือ้ประโยชน์ต่อชมุชน สงัคม ให้มงีานท�า และมสีวสัดิการ บรษัิทฯ 
ในกลุ่มมีการควบคุมเรื่องเสียง เรื่องมลภาวะ มีการบ�าบัดก�าจัดน�้าเสียให้ได้มาตรฐาน มีการบริจาคอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้
โรงเรียนต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนด้วย

 เหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ร่วมกับหน่วยงานทางราชการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย

3.11 บรษิทัฯ มนีโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม โดยปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ลดมลภาวะต่างๆ โดยจดัท�าบ่อบ�าบดัน�า้เสยี ควบคุม
ดแูลการปล่อยมลพษิ บรษิทัฯ ในกลุม่ทีเ่ป็นโรงงานผลติมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ได้รบัการรบัรองคุณภาพ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.12   บริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และก�าหนดเป็นนโยบายให้มีการฝึกอบรมดังกล่าว
เป็นประจ�าต่อเนื่อง และน�ามาปรับปรุงปฏิบัติใช้กับองค์กร

3.13 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดเป็นนโยบาย และปรับปรุงการปฏิบัติ
งานและระบบงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้อุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงาน
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3.14 บรษิทัฯ มช่ีองทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถตดิต่อ/ร้องเรยีน ในเรือ่งทีอ่าจท�าให้เกดิความเสยีหายต่อบริษทัฯ ทีเ่ลขานกุาร 
บรษิทัฯ และมข้ัีนตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถงึสรปุรายงานต่อกรรมการบรษิทัฯ

นอกจากนี้ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ นางชนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลข
โทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7674 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-741-4823 เพื่อประสานงานด�าเนินเรื่องในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยแบ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยระหว่าง
ปี คอื รายงานทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงานรายไตรมาส สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลานัน้ๆ การปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุน้ (ถ้า
มี) งบการเงินและผลการด�าเนินงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี รายงานประจ�าปี  ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้แสดง
ไว้ สรุปได้ดังนี้

4.1 บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส  ทั้งในส่วนของโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และโครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น

•   ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้น แสดงรายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกลุ่มเดียวกัน และ
ผูถ้อืหุน้อืน่แต่ละรายอกี 9 ราย นอกนัน้สดัส่วนการถอืหุน้ในแต่ละรายมเีพยีงเลก็น้อย ซึง่สดัส่วนของผุถ้อืหุน้ส่วนน้อยรวมกนั
มีเกินกว่าร้อยละ 40 

• ในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เป็นกลุ่มเดียวกัน มีการแสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ไว้อย่าง
ชัดเจน

• มีการเปิดเผยข้อมูลจ�านวนหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละรายถือหุ้นอยู่

4.2 ในส่วนของคณะกรรมการ มีการแสดงชื่อ-สกุลของกรรมการ ประวัติการศึกษา และการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะ
การเป็นกรรมการ ประสบการณ์ท�างาน จ�านวนและรายชื่อบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

•   ระบุรายชื่อของกรรมการอิสระ ซึ่งมีจ�านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
• ระบุรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีจ�านวน 3 คน และกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในการพิจารณาข้อมูลงบการ

เงินของบริษัทฯ
• เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยระบุประเภทเงินตอบแทนที่กรรมการแต่ละต�าแหน่งได้รับ คือ เบ้ีย

ประชุม ตลอดจนจ�านวนเงินที่ได้รับของแต่ละบุคคล
• ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนท่ีให้กับผู้บริหารระดับสูง 

เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท
• มีการเปิดเผยจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปีที่ผ่านมาภายใต้

หัวข้อคณะกรรมการ

4.3 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการแต่ละคน ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย ไปยังประธานกรรมการและส�าเนาให้เลขานุการบริษัทฯ

4.4 บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยแสดงรายชื่อของบุคคลท่ีมีการท�ารายการระหว่างกัน 
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ เงือ่นไข หรอืนโยบายราคา มลูค่ารายการ และเหตผุลความจ�าเป็น ซึง่ในปีทีผ่่านมา รายการทัง้หมด
เป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ

4.5 ในส่วนของผูส้อบบญัช ีบริษทัฯ ได้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีโดยผ่านมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี ผูส้อบบญัชีทีเ่สนอแต่งต้ังมคีวาม
เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหาร อีกทั้ง เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 
ก.ล.ต. ด้วย

4.6 งบการเงนิของบรษิทัฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอื โดยรายงานของผูส้อบบญัชรีบัรองงบการเงินของ 
บริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไข
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4.7   ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลและส่งทัน
เวลาตลอด

 ในปีที่ผ่านมา ส�านักงาน ก.ล.ต.ไม่มีค�าสั่งให้บริษัทฯ แก้ไขงบการเงิน

4.8 บริษัทฯ มีเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน งบกระแสเงินสด และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบ
การเงินครบถ้วน ในส่วนสดุท้ายของรายงานประจ�าปี ทัง้นี ้มคี�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล
การด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุแห่งผลกระทบดังกล่าว เป็นอีกหัวข้อหนึ่ง

4.9 บรษิทัฯ มแีสดงข้อมลูในหวัข้อลกัษณะการประกอบธรุกจิและภาวะการแข่งขนั ตลอดจนข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละธรุกจิหลกั
ของกลุ่มของบริษัทฯ

4.10 บริษัทฯ มีเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ โดยระบุลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ โอกาสเกิด ผลกระทบ มาตรการการ
จัดการ ในแต่ละประเภทความเสี่ยงไว้ ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

4.11 ข้อมลูของบรษิทัฯ มกีารสือ่สารถงึผูถ้อืหุน้/ผูล้งทนุ โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 
งบการเงิน ข่าวต่างๆ โดยผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ มีการนัดพบปะ
กับนักวิเคราะห์ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ ด้วย

4.12 บรษิทัฯ มเีวบ็ไซต์ทีเ่สนอข้อมลูต่างๆ เกีย่วกบัหวัข้อในรายงานประจ�าปี เกีย่วกับงบการเงนิ หนังสือนัดประชมุ และอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
โดยปรับปรุงข้อมูลให้ทันเหตุการณ์ 

4.13 บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้โดย
สะดวกที่นางชนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7674 หมายเลขโทรสาร 02-311-6867 ซึ่งที่ผ่าน
มา มีการตอบสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และพบปะกับนักวิเคราะห์ รวมทั้งผู้แทนจากนักลงทุนสถาบันด้วย

อนึ่ง รายละเอียดของเรื่องต่างๆ ข้างต้น สามารถดูข้อมูลในแต่ละหัวข้อได้จากต�าแหน่งเลขที่หน้าในสารบัญ

5.    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ คือ

5.1   บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบาย และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ และลงนามรับรองเอกสารดังกล่าว 
มีการสื่อความให้ผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มขององค์กรลงนามรับทราบ  และปฏิบัติต่อไป

5.2   เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ  กลุ่มของบริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้ทิศทางเดียวกัน  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบกันเป็นอย่างดี และถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด�าเนินงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมน้ีติดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรปูธรรมถงึพนกังานทกุระดบั ทัง้นี ้บรษิทัฯมกีารติดตามการปฏบิติังานและเรือ่งท่ีเกีย่วข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยา
บรรณข้างต้นอย่างสม�่าเสมอ

5.3 เรื่องภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดวัตถุประสงค์ ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และพนักงานทราบวัตถุประสงค์ และเดินไปในทิศทางเดียวกัน

5.4 ที่ผ่านมา ทั้งคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมีการก�ากับดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ ไม่มีการ 
กระท�าใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของทางการ ทัง้นี ้คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงัด้วยทกัษะเยีย่งวญิญชูน
พึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการจาก IOD ทุกคน
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5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น   เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ ซึ่งมีการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบเฉพาะกิจตามความจ�าเป็น

5.6 การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสาร ข้อ 5.21

5.7 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานสรุปเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ และสอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาสให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

5.8 กรณีมีการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าท่ีพิจารณารายการ ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของ
รายการ และความสมเหตุสมผลของการก�าหนดราคา  เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเกิดรายการ

5.9 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2554 ปรากฏตามเอกสารเรื่อง รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามเอกสารในหน้า 75

5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่จัดโดยสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

5.11 นอกจากการอบรมของกรรมการในหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว  มีกรรมการหลายคนอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง
กัน รายละเอียดปรากฏตามประวัติการอบรมของคณะกรรมการในหน้า 16 

5.12 ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการรวม 12 ครั้ง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย ปรากฏตามข้อมูลการประชุม
กรรมการในหมวดโครงสร้างการจัดการ ปกติคณะกรรมการทุกรายจะประชุมอย่างสม�่าเสมอ  ยกเว้นผู้ที่ติดภารกิจต้องเดินทาง
ต่างประเทศ ถึงกระนั้นกรรมการที่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศบางแห่งที่มีระบบ Video Conference จะเข้าร่วมประชุมผ่านทาง 
Video Conference เพื่อให้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลกิจการ

• ปกติ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เช่น กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้วย มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย เพื่อประเมินเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจหรือประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีด้วย

• บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เรื่องใดที่ฝ่าย
จัดการเห็นว่าควรเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่แล้ว จะมีการด�าเนินการดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

5.13 คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�าปีของตนเองปีละครั้งอย่างสม�่าเสมอ และมีการรวบรวมผลการประเมินโดยเลขานุการ 
บริษัทฯ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ และพิจารณาปรับปรุงต่อไป

 ในส่วนของการประเมินผลงานของกรรมการผู้อ�านวยการจะมีการพิจารณาเพื่อก�าหนดผลตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

5.14   ตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิของบรษิทัฯ เกีย่วกบัเรือ่งการพนักงาน ตลอดจนผู้บรหิาร บรษิทัฯ มแีผนสืบทอดต�าแหน่งและเตรยีม
บคุลากรซึง่จะด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารสงูสุดขององค์กร และผูบ้รหิารระดบัสงู ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ปี ทัง้นี ้มแีผนพฒันาอบรม
และวางตัวบุคคลไว้ เพื่อให้งานต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์

5.15 บริษัทฯ มีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุม ก�าหนดแผนงาน ขั้นตอนการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนให้มีการ
ฝึกอบรมในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งให้กบัผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัในกลุม่ เพือ่ให้สามารถจดัการตามวตัถปุระสงค์ของ
ทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีระบบการติดตามการปฎิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

5.16 บรษิทัฯ มนีโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างชดัเจน โดยระบไุว้ในระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และมกีารจดัการ
อย่างเป็นรูปธรรม

5.17 บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้ผูด้�ารงต�าแหน่งเลขานุการบรษิทั ซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการจะ
ต้องทราบ ดแูลกจิกรรมการประชมุของคณะกรรมการ รายงานการประชมุและเอกสารท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังประสานงานให้มกีารปฏบิตัิ
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ตามมตคิณะกรรมการจนเสรจ็การ ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัติามข้อก�าหนด ซึง่ระบไุว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ฉบบัที ่4 (พ.ศ.2551)  มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วย

5.18 ประธานคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่อิสระจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่ได้เป็นผู้บริหารประจ�าของบริษัทฯ

5.19 ประธานคณะกรรมการของบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อ�านวยการ และไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของแต่ละคน / แต่ละต�าแหน่ง โดยระบุไว้ในคู่มือนโยบายการบริหาร

5.20 เรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2542 ทั้งนี้ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ปี 2552 ด้วยเช่นกัน  โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและเป็นกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร ในปี 2554 กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

รายชื่อ                                                                        ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม  

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสมภพ   อมาตยกุล        ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4

2. นางอารยา   อรุณานนท์ชัย                 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4/4

3. นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง     กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4/4

 กรรมการทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเป็นอิสระอย่างต่อเน่ืองมาตลอด โดยในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบ จ�านวน 4 ครั้ง และมีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในรอบปี 2554 ได้ปฎิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรทุกข้อ ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�าหนดกฎบัตร (CHARTER) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ  โดย
มีขอบเขต  หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ

1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก  ทบทวน  และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ร่วมกับผู้บริหารประสานงานกับผู้สอบ

บัญชีภายนอก เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เชื่อถือได้

3.  สอบทานให้บรษิทัปฏบิติัตามข้อก�าหนดของทางการและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และดแูลไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
4. จัดท�าสรุปรายงานการก�ากับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
5.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ  ตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไข ข้อบกพร่อง
6.   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าส�าคัญ
7.  ภารกิจอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในส่วนของประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ  ปรากฏข้อมูลตามเอกสารในหน้า 8 และหน้า 10

 ทั้งนี้  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2554 นั้น บริษัทฯ ได้แนบรายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารในหน้า 75

5.21   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 บรษิทัมนีโยบายให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึได้ก�าหนด
หลกัเกณฑ์และวธิดี�าเนนิการให้มคีวามเหมาะสม ชดัเจน รดักมุแต่ไม่ซ�า้ซ้อน มกีารก�าหนดอ�านาจการด�าเนนิงานของแต่ละระดับ
ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อ
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ติดตามประสิทธิผลของการด�าเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สินเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรายละเอียดของความเห็นของ
คณะกรรมการ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้เปิดเผยไว้แล้วในหน้า 57 - 58

 บรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบงาน และการปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิของบรษัิทว่าได้
ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดและมปีระสทิธภิาพ  ซึง่หน่วยงานนีไ้ด้รบัมอบหมายหน้าทีโ่ดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีแผนงานตรวจสอบประจ�าปี และงานเฉพาะกิจตามความจ�าเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนมีการรายงานตรงต่อผู้บริหารด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา  ใน
การนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

5.22   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการชุดเดียวกัน ทั้งนี้
คณะกรรมการดงักล่าว ประกอบด้วย กรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ หรอืร้อยละ 66% ซึง่ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้

รายชื่อ                                                                        ต�าแหน่ง

1. นายสมภพ   อมาตยกุล        ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/อิสระ 

2. นางอารยา   อรุณานนท์ชัย                 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/อิสระ

3. นายชุตินธร   ดารกานนท์     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1.  ก�าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท
2.  มหีน้าทีค่ดัเลอืกบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการใหม่ ตามคณุสมบตัทิีส่อดคล้องกบักฎเกณฑ์ของทางการ
3.  พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
4.  ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 ในรอบปี 2554  คณะกรรมการดังกล่าว ไม่มีการประชุม เนื่องจากได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการใหม่ในปี 2554 เมือ่ปลายปี 2553 แล้ว และพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ ของ
ปี 2554 แล้ว

5.23   กรรมการอิสระ

  บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จ�านวน 5 คน จากจ�านวนกรรมการของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554    มีจ�านวน 15 คน หรือจ�านวน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะ ทัง้นีค้ณุสมบตัขิองกรรมการอสิระเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และมีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

5.24 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.67

5.25 บริษัทฯ ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

5.26 ในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษัิทฯ มกีารตดิตาม ก�ากบั ดูแล ผลการด�าเนินงานในกจิกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และ
ตรงกับนโยบาย ซึ่งก�าหนดให้มีความถูกต้อง  โปร่งใส สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ จึงไม่มีการกระท�าที่เป็นความผิด หรือขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.27 นโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการของบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มนีโยบายต่อต้านการทจุรติ หรอืคอร์รปัชัน่ โดยไม่ร่วมมอื
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทมนีโยบายมาโดยตลอดในเรือ่งจรยิธรรมทีผู่บ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัจะต้องพงึปฏบิตั ิโดยยดึหลกัค่านยิม หรอืจรยิธรรมทาง
ธุรกิจประจ�าบริษัท คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ นอกจากนี้ มีระเบียบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ

• ห้ามใช้อ�านาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอ�านาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในทางมิชอบ
• ต้องอุทิศเวลาและให้ความเอาใจใส่แก่งานและประโยชน์ของบริษัท
• ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความรู้ ความสามารถ
• ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ในส่วนของมาตรการการลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ปรากฎว่ามีการกระท�าผิดระเบียบวินัยข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน บริษัทฯ มีก�าหนด
โทษไว้เป็นล�าดับขั้นตอนตามระเบียบภายในของบริษัทแล้ว 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ป้องกนัไม่ให้น�าข้อมลูภายในของบรษัิทฯ ไปใช้ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เพือ่ไม่เป็นการเกดิความได้เปรยีบ
หรือเสียเปรียบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหาร และคณะกรรม
การบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินประจ�า
ปีหรอืไตรมาสต่างๆ และ 24 ช่ัวโมงภายหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวแล้ว โดยเลขานกุารบรษิทัเป็นผูแ้จ้งตารางเวลาละเว้นการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กรรมการทุกคนทราบ

บุคลากร
จ�านวนพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�านวน 86 คน แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตศรีราชา 14 คน เขตพระโขนง 72 คน 
จ�านวนพนกังานบรษิทัในกลุม่ทัง้หมดในประเทศม ี7,793 คน ไม่มข้ีอพพิาทด้านแรงงานทีส่�าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา โดยตัง้แต่ปี 2550 
บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างการบรหิาร โดยมนีโยบายให้บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมขายสนิค้าหรอืบรกิารทีต่นเป็นผูผ้ลติให้ลกูค้า
โดยตรง จึงมีการโอนพนักงานที่ท�าหน้าที่เดิมไปสังกัดบริษัทใหม่ในกลุ่มเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจ�านวนพนักงานมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญจากในอดีต

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2554 เป็นผลตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองลี้ยงชีพ เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม รวมเป็นจ�านวนเงิน 65.1 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความประสงค์ให้พนักงานสามารถประเมินตนเอง เพื่อมีความคิดริเริ่ม 
และปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างาน โดยต้องมคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะ ให้ตรงตามลักษณะงานท่ีท�า ตลอดจนสามารถพฒันา
ไปในระดับที่สูงกว่าได้  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรม
สัมนาภายนอกแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมเป็นระยะๆ ดังนั้นที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารระดับกลาง ตามแผนสืบทอด
งานในโครงการพัฒนาความรู้ส�าหรับผู้บริหาร ซ่ึงจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอบรมอย่างต่อเน่ืองในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติ
งานด้านบัญชี ปรับให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
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บริษัทฯ ได้เน้นระบบการควบคุมภายในเป็นหัวใจส�าคัญของ
ระบบการปฏบิตังิาน ระบบการเสนอรายงานทางการเงนิ ระบบ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหาร พนักงานขององค์กร 
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร  
ทั้งนี้ให้องค์กรสามารถด�าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีสาระส�าคัญสรุป
ได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
ซึ่ง เป ็นรากฐานท่ีส�าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธผิล คณะกรรมการได้ดแูล ให้มกีารก�าหนดเป้าหมายการ
ด�าเนนิธรุกจิทีเ่หมาะสม และแผนการลงทนุทีชั่ดเจนและวดัผลได้ 
เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของพนกังาน ส่วนเป้าหมายการ
ปฏบิตังิานได้ก�าหนดโดยประเมนิจากการคาดการณ์ทีเ่ห็นว่าเป็น
ไปได้และมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ คอืเป้าหมายทีก่�าหนดได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์
ถงึการให้สิง่จงูใจ หรอืผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วว่าเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล โดยไม่สูงหรือต�่าเกินไป  มีการจัดโครงสร้างองค์กร
ที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการจัดท�าแนวทางและแต่งตั้งกรรมการจากบริษัทฯ เข้าไป
ดแูลบรษิทัย่อย มกีารมอบอ�านาจให้ผูบ้รหิารและแสดงโครงสร้าง
องค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้
บริหารสามารถสื่อสารประสานงาน และก�ากับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย และติดตามการด�าเนินงาน
ของบริษัทที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแยกอย่าง
ชัดเจนตามประเภทสายธุรกิจ  ตามภูมิศาสตร์  มีการก�าหนดเป้า
หมายแต่ละปีล่วงหน้า รวมถงึท�าการวดัผลทุกเดอืนโดยมกีรรมการ
ตรวจสอบเข้าประชุมอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแผน
งานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในส่วนการท�างานของพนกังาน นอกจาก
การวัดผลตามแผนแล้ว ยงัมีการก�าหนดระยะเวลาของงานที่ต้อง
แล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทมีข้อก�าหนดเก่ียวกับจริยธรรม และ
ข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร รวมทัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน ซ่ึงเป็นข้อก�าหนด
ในคู่มือฝ่ายบริหารและระเบียบพนักงานในหมวดวินัยและการ
ลงโทษทางวนิยั  ระเบยีบเกีย่วกบัการรกัษาความลบั และมค่ีานยิม 

ส�าหรับการด�าเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ คือ 
คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ใน
เรือ่งธรุกรรมทางการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป บรษัิทฯ 
มีการจัดท�านโยบายเป็นแนวทางการบริหารทีย่ึดหยุ่นได้ แต่เรื่อง
ระเบยีบวธิปีฏบิตังิานมข้ีอก�าหนดขัน้ตอนเป็นลายลกัษณ์อักษรที่
รดักมุ และเพือ่ป้องกนัการทจุรติ ภายใต้การก�าหนดนโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้
ลงทุนในระยะยาวเช่นกัน

2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท�าหน้าที่ประเมิน
เหตุการณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองความเส่ียง ซึง่อาจมาจากปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอก โดยประเมินจากสภาวะการตลาด เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป รวมท้ังการเมอืง และผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งประเภทความเสี่ยง ตาม
ด้านต่างๆ คือ ด้านธุรกิจ ด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน และ
ปัจจัยที่มาจากเหตุการณ์ภายนอก โดยในแต่ละด้านพิจารณา
ลักษณะความเส่ียงเรื่องต่างๆ วิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิด และผล 
กระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท การจัดล�าดับความส�าคัญที่มีนัย
ส�าคัญต่อบริษัท และก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป มีการติดตามทบทวน
ผลการประเมินและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสถานการณ์เป็นระยะๆ 
เพื่อก�าหนดนโยบาย และติดตามดูแลเรื่องน้ีให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร และก�าหนดให้คณะท�างานท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินงานต่างๆ
ในขั้นตอนต่อไป ตัวอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผล
ตอบแทนในอนาคตที่อาจไม่บรรลุจุดประสงค์และหามาตรการ
แก้ไขเป็นต้น ทั้งนี้ มีระบบการสื่อสารให้พนักงานที่เก่ียวข้องรับ
ทราบ  และปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยง และให้กรรมการผู้จัดการของแต่ละหน่วยงานรายงานผล
การด�าเนินงานในเรื่องท่ีมีความส�าคัญและมีผลกระทบมากต่อ
บรษิทัฯเป็นระยะเพือ่เป็นการติดตามว่าแต่ละหน่วยงานทางธรุกจิ
มีการปฏิบัติตามมาตรการหรือแผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้แล้ว ทั้งนี้
คณะกรรมการได้ก�าหนดให้รองประธานติดตามประเมินธุรกรรม
ของบริษัทในแต่ละด้าน

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และอ�านาจอนุมัติ
วงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ในการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีการแยก

การควบคุมภายใน
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งานสามด้านต่อไปนี้ออกจากกันไม่ปะปนกันโดยเด็ดขาด เพื่อ
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ คือ หน้าที่ในการอนุมัติ หน้าที่
ของการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ใน
การดแูลจดัเกบ็ทรพัย์สนิ ส่วนในกรณทีีบ่รษิทัมกีารท�าธรุกรรมกบั
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ  ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวนั้น จะเป็นรายการระหว่างกันที่มีประเภทรายการเป็นไป
ตามธรุกจิปกตขิองบรษิทั และมเีงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไป ซึง่ถอื
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้ค�านึงถึงประโยชน์
สงูสุดของบรษิทัเป็นส�าคญั และการพจิารณาอนมุตักิารท�าธรุกรรม
ได้กระท�าโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีในธรุกรรมนัน้ ทัง้นี ้บรษิทัฯได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
ก.ล.ต. เรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และมกีารเปิดเผยข้อมลูทัง้ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินด้วย  ในกรณีที่มีการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กัน เช่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารฯ นั้น มาตรการของบริษัทฯ ได้
ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้เก่ียวข้องดังกล่าวน�าโอกาส หรือประโยชน์
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ซ่ึงก�าหนดในคู่มือฝ่าย
บริหาร ในกรณีที่บริษัทมีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว เช่น การซ้ือขายสินค้า 
การค�้าประกัน บริษัทมีการติดตามให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัท ในกรณีที่บริษัทมี
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม บรษิทัมกีารตดิตามดแูลผล
การด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยหรอืบริษัทรว่มอย่างสม�่าเสมอ รวม
ท้ังมีการก�าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ บริษัทมี
มาตรการและนโยบายที่จะติดตามให้การด�าเนินงานของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทกุประการ ทัง้นีเ้พือ่ลดความเส่ียง
ในการประกอบธุรกิจ และให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู
เป็นอย่างมาก  เนือ่งจากการตัดสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ  อยูบ่นพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้อง ดังนั้น การเสนอเรื่องให้คณะ
กรรมการพิจารณา ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเสนอรายละเอียด 
และชีแ้จงประเดน็ต่างๆ ทีส่�าคญัต่อการพจิารณาในทีป่ระชมุ โดย
มีการจัดข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
โดยกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุม และรายงานการ
ประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการมีการบันทึกรายละเอียดตามควร เช่น เรื่องที่เสนอ 
ข้อซกัถาม ความเหน็หรอืข้อสงัเกตของกรรมการ ทัง้ทีเ่หน็ด้วยและ
ไม่เห็นด้วย พร้อมเหตุผล (ถ้ามี) ในเร่ืองของการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี บริษัทได้จัดเก็บครบถ้วน โดยแยกเป็น
หมวดหมูแ่ละไม่เคยได้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชว่ีามข้ีอบกพร่องใน

เรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของนโยบายบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 
เพื่อสะท้อนให้แสดงผลประกอบการที่เป็นไปตามความเป็นจริง 
มีสาระส�าคัญครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ หลักการปฏิบัติดังกล่าว 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งเลือก
ใช้ส�านักงานสอบบัญชีที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ ส่วน
ผู้สอบบัญชีท่ีสังกัดส�านักงานดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงาน ก.ล.ต.ด้วย 

5. ระบบการติดตาม
เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บริษัทฯ มี
การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบ
เทียบผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้หรือไม่  ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความ
แตกต่างจากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดยการแก้ไขจะพจิารณาเป็นแต่ละ
กรณ ีในเรือ่งใดทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ อนัเนือ่งมาจากสิง่แวดล้อม
หรือข้อจ�ากัดที่ท�าให้แก้ไขไม่ได้  คณะกรรมการก็จะรับทราบถึง
การด�าเนนิการทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่น นอกจากนี ้บรษิทัจดัให้มกีาร
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่าง
สม�่าเสมอ โดยการรายงานผลการตรวจสอบให้รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานได้อย่างตรงไปตรง
มา ถ้ามีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ ได้ก�าหนดให้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยพลนั เพือ่จะได้พจิารณา
สั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ถ้ามีกรณีการเกิด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติ
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�าท่ีผิดปกติอื่นซึ่งอาจจะมีผล 
กระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 
ผู้ตรวจสอบภายในนอกจากจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจ
สอบทราบแล้ว จะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบ
ด้วย โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก�าหนดไว้ว่า ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก็จะมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรใน
รายงานการประชุมไว้ด้วย แต่ทั้งนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิด
ขึ้นเช่นนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการก�ากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้วตามเอกสารในหน้า 75
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บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท�าหน้าที่
ประเมินความเส่ียง รวมทั้งก�าหนดนโยบายให้บริษัทฯ และ
บรษิทัในกลุม่มีการบรหิารความเสีย่ง และสรปุผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการของแต่ละบรษิทั และให้บรษิทัฯ ทราบตามระยะ
เวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการทบทวน
ปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงของโอกาสเกิด ผลกระ
ทบ และทบทวนมาตรการการจัดการ เพื่อลดความเส่ียงให้
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือขจัดความเสี่ยงออกไป ใน
การพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงได้ดูจากทั้งปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอก โดยแบ่งลักษณะความเสี่ยงในเชิงด้าน
ธุรกิจ ด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน และความเส่ียงที่เกิด 
จากเหตุการณ์ภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่าง
มีนัยส�าคัญ อนึ่ง มาตรการและนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงได้ถูกถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการของทั้ง
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อให้ทราบ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

เหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองความเสีย่ง ทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ เรื่องหลักๆประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ คือ ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทน
จากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุน ซึ่ง
ประกอบด้วยเงนิลงทนุทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ รายได้ 
จากเงินลงทุนคือผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล จึงอาจเกิด
ความเสีย่งด้านผลตอบแทนจากการลงทนุไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ซึ่งจะมีผลกระทบท�าให้ก�าไรอาจจะลดลง บริษัทฯ ประเมินว่า
โอกาสเกิดและผลกระทบในกรณีนี้ มีระดับปานกลาง เนื่องจาก
การลงทุนมีความหลากหลาย ส�าหรับมาตรการการจัดการความ
เสี่ยงนี้ คือการติดตามตัวเลขผลการด�าเนินงาน และผลตอบแทน
การลงทุนอย่างใกล้ชิดและประเมินสภาวะในอนาคตของธุรกิจ
ที่ลงทุนเพื่อหาทางแก้ไขล่วงหน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2554 
คือ การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ชื่อ Yunnan Energy Qujing-Union Power  
Co., Ltd. ในระยะหลงัมผีลการด�าเนนิงานขาดทนุต่อเนือ่งมาโดย
ตลอดและไม่สามารถแก้ไขปรบัปรงุให้ดข้ึีนได้  คณะกรรมการของ
บรษิทัดงักล่าว จงึมมีตใิห้หยดุการด�าเนนิงานเพือ่ลดความเสยีหาย 
จากการลงทุน ขณะนี้อยู่ในช่วงด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี ้ความเสีย่งทางธรุกจิเรือ่งผลตอบแทนจากการลงทนุไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย อาจเกดิในอนาคตอกีหนึง่สาเหต ุซึง่มาจาก
การเปลีย่นมาตรฐานการบญัชไีทยไปสูม่าตรฐานการบญัชสีากล 
เกี่ยวกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 4 
(IFRIC 4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่  และการตีความฯ ฉบับที่ 12  (IFRIC 12) เรื่องข้อตกลง
สัมปทานบริการ ถ้าหากผลสรุปการตีความธุรกิจโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรือเป็นสัญญาสัมปทาน
บริการ จะมีผลท�าให้ผลประกอบการของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์  
จ�ากัด ที่บริษัทฯลงทุนอาจได้รับผลกระทบ เน่ืองจากบริษัท 
ดงักล่าวอาจต้องเปลีย่นแปลงรปูแบบการบนัทกึบญัช ีท�าให้ก�าไร
สุทธิในปีต้นๆ อาจลดน้อยลง ทั้งนี้ เป็นเหตุให้บริษัทฯ อาจได้รับ
เงินปันผลน้อยลงไปด้วยในช่วงเวลาดังกล่าว

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน ที่มีนัยส�าคัญ  คือ 

2.1  ความเส่ียงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิด
พลาดของธุรกิจที่ไปลงทุน

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุน ดังนั้น ถ้าหากองค์กร
ที่บริษัทฯ ไปลงทุนเกิดมีการบริหารงานผิดพลาดก็อาจเสีย
หายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ประเมินว่าทั้ง
โอกาสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่อง
จากบรษิทัฯ มกีารกระจายการลงทุนในหลายธรุกจิ บรษัิทฯ 
มีมาตรการรองรับโดยก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ขององค์กรที่ไปลงทุน ให้มีระบบการควบคุมภายในของ
ตนเอง มีนโยบายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
ในส่วนของบริษัทฯ ต้องมีระบบการตรวจสอบติดตามการ
ปฏบิติัตามนโยบายและระบบงานควบคุมภายในทีก่�าหนด
ไว้ของแต่ละธุรกิจที่ไปลงทุน

2.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงค�าสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหญ่ 
น้อยราย

 บริษัทย่อยของบริษัทฯ บางแห่งเป็นธุรกิจร่วมทุน ซึ่งผู้ร่วม
ทุนชาวต่างประเทศเป็นผู้ด�าเนินการด้านการตลาดในต่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมดของสินค้าที่ผลิตได้ 
ผลกระทบจากการพึง่พงิค�าส่ังผลิตจากลูกค้ารายใหญ่น้อย
รายนี้ อยู่ในระดับสูง ถ้าหากลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือลด
จ�านวนสัง่ซือ้ หรอืย้ายฐานการผลติไปประเทศอืน่ แต่โอกาส
เกดิมน้ีอยเน่ืองจากผู้ร่วมทุนมเีงนิลงทุนสัดส่วนประมาณกึง่
หน่ึง ซึ่งย่อมต้องประสานประโยชน์เพื่อให้มีผลตอบแทน
จากการลงทุน บริษัทฯ มีมาตรการรองรับโดยรักษาความ

ปัจจัยความเสี่ยง
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สัมพันธ์ให้ดีกับผู้ร่วมทุน และผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตาม
ความต้องการของลูกค้า

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  ที่มีนัยส�าคัญคือ 

3.1  ความเส่ียงเรือ่งขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทั 
ในกลุ่ม

 บริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาอัตราแลกเปล่ียน
ของเงินบาทเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ มีความผันผวนมาก 
จึงมีผลกระทบกับจ�านวนเงินตราต่างประเทศที่บริษัทใน
กลุ่มได้รับจากการช�าระค่าสินค้าที่ส่งออกและขายเปล่ียน
เป็นเงนิสกลุบาท ในช่วงทีเ่งนิบาทแขง็ค่า ท�าให้ปรมิาณเงนิ
บาททีไ่ด้รบัลดน้อยลงทัง้นีป้รมิาณการส่งออกของบรษิทัใน
กลุม่มสีดัส่วนมากพอสมควร ความเสีย่งด้านนีจึ้งเป็นปัจจยั
ที่ค่อนข้างส�าคัญบริษัทฯ มีมาตรการรองรับโดยมอบหมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ และจัดการ
เรือ่งอตัราแลกเปลีย่นโดยต้องรายงานและปรกึษาหารอืกบั
กรรมการผูจ้ดัการของแต่ละบรษิทัในกลุม่นัน้ๆ เพือ่ตดัสนิใจ
ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้แต่ละบริษัทดังกล่าวรายงาน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณลูกหนี้ เจ้าหนี้  
ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้บริษัทใหญ่ทราบด้วย โดย 
ปกตบิรษิทัฯ ในกลุม่มนีโยบายบรหิารปัจจยัความเสีย่งด้าน
นี้โดยใช้วิธี Natural Hedge และพิจารณาซ้ือ Forward 
Contract กับธนาคารตามแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสม 
แต่ไม่ให้ด�าเนินการเพื่อการเก็งก�าไรด้านอัตราแลกเปล่ียน 
แต่ให้ท�าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น นอกจากนี้ จะมีการ
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินมาให้ความรู้
กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่มเป็น
ครั้งคราว เพื่อเสริมทักษะ และเน้นความส�าคัญให้มีความ
ระมัดระวังในการบริหารเรื่องดังกล่าวด้วย

3.2 ความเสีย่งเร่ือง การด้อยค่าของเงนิลงทนุ
 ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื การลงทนุ ซึง่มกีารลงทนุในธรุกจิ

หลายด้าน เมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม อุปสงค์ อุปทาน ราคาวัตถุดิบ ราคา 
พลังงานฯ มีการปรับเปลี่ยน ย่อมอาจจะมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจบางประเภทที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ ถ้าหากผลการด�าเนิน
งานของบริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนเกิดได้รับผลกระทบใน
ทางลบ ก็อาจท�าให้สัดส่วนของมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทนั้นๆ ลดลง  ถ้าลดต�่ากว่าจ�านวนเงินลงทุนของ 
บริษัทฯ บริษัทฯ ก็จ�าเป็นต้องบันทึกผลจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนน้ัน ทั้งนี้บริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดและผล 
กระทบอยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้มี

ระบบการประเมินธรุกิจทีไ่ปลงทนุทกุไตรมาส อนึง่ บริษทัฯ 
ได้ประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ และบันทึกจ�านวนเงินด้อยค่า
ของเงนิลงทนุไว้แล้วตามรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินประจ�าปี 2554 หมายเลข 13  หมายเลข 14.1  
หมายเลข 15 และหมายเลข 16  

4.  ปัจจัยที่มาจากเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งไม่อยู่ใน
วิสัยที่บริษัทฯ จะควบคุมได้ ประเภทความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อ
บริษัทฯ มีดังนี้

4.1  การเพิ่มขึ้นของราคาน�้ามันและพลังงานในตลาดโลก
 ปัจจยัความเสีย่งเรือ่งนี ้มาจากเหตกุารณ์ภายนอกบรษัิทซ่ึง

ไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าเกิดขึ้นจะมีผลท�าให้ราคาวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้น ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเพิ่ม
ขึ้น เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุน
ขายเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายของสินค้าในตลาดไม่สามารถขึ้น
ราคาตามสัดส่วนของต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนได้ มีผลท�าให้ก�าไร
ขั้นต้นลดลง บริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดมีมาก บริษัทฯ 
จึงมีมาตรการรองรับโดยจัดให้มีหน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ 
ที่มีประสบการณ์ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับ
ปริมาณ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี บริษัทฯ 
มีมาตรการให้ประหยัดการใช้พลังงาน หรือเปล่ียนวิธีการ
จัดการเพื่อลดต้นทุนพลังงาน เช่น ด�าเนินการผลิตเต็มที่ใน
ช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต�า่สุด

4.2  ความเสีย่งเร่ืองอตัราดอกเบีย้สงูขึน้
 บริษัทในกลุ่มบางบริษัท มีแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนหนึง่เป็นเงนิกู ้ดงันัน้ถ้าอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิสงูขึน้ 
จะท�าให้บริษัทนั้นๆ มีภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ 
บริษัทฯ ในรอบปี 2554 อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามภาวะ
เงินเฟ้อ แต่มองในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
จ�านวนเงินกู ้มีไม่สูง บริษัทจึงประเมินว่าผลกระทบมี 
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดูแลในการ
ป้องกันความเส่ียงด้านน้ี โดยรักษาสัดส่วนของโครงสร้าง
ระหว่างหนี้เงินกู ้และเงินทุนให้เหมาะสม เพื่อให้ระดับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของ 
บริษัทฯ

4.3   ความเสีย่งเร่ืองการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลก
 ในปี 2554 เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับผล 

กระทบจากปัญหาทางยุโรป และในไตรมาสที่ 2 มีผล 
กระทบจากสึนามิที่เกิดในประเทศญี่ปุ ่น ท�าให้ประเทศ 
คู่ค้าในยโุรปเล่ือนการรบัมอบสินค้า ตลอดจนการขาดแคลน
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วัตถุดิบบางส่วนจากประเทศญี่ปุ ่นในอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์ ท�าให้ค�าสั่งซื้อจากลูกค้าบางส่วนชะลอตัวออก
ไปด้วย แต่มีบางธุรกิจของบริษัท คือ สินค้ากระติกน�้า 
สุญญากาศ กลับได้รับค�าสั่งซื้อที่มากขึ้น เพราะความ
ต้องการของลูกค้ามีมากข้ึนในต่างประเทศ ในขณะท่ีบาง
สินค้ามีปริมาณการขายน้อยลง เพราะภาวะเศรษฐกิจใน
ต่างประเทศหดตวั จงึอาจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบรษิทัทีบ่รษิทัฯ ไปลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
บรษิทัฯ ประเมนิว่าโอกาสเกดิอยูใ่นระดบัสงู แต่ได้รบัผลกระ
ทบระดบัปานกลาง โดยมมีาตรการการจัดการให้ระมดัระวงั
เรือ่งการลงทนุ รวมทัง้ตดิตามภาวะเศรษฐกจิของประเทศที่
ไปลงทนุ และมกีารศกึษาปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัทีจ่ะลงทนุ 
ทั้งนี้ การลงทุนของบริษัทฯ เป็นการลงทุนเพื่อผลตอบแทน
ในระยะยาว

4.4   ความเส่ียงเรือ่งอุบตัภิยั และภยัธรรมชาตทิัง้ในและต่าง
ประเทศ

 ปัจจัยความเสี่ยงเร่ืองนี้อยู ่นอกเหนือจากการควบคุม 
ของบริษัทฯ โดยในปี 2554 มีทั้งเหตุการณ์สึนามิที่เกิดใน
ประเทศญี่ปุ่น และมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ซึ่ง
ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรง บริษัทฯ ประเมินว่าทั้งโอกาส
เกดิและผลกระทบอยูใ่นระดบัสงู ซึง่ถ้าเกดิขึน้จะกระทบต่อ
การด�าเนินงานตามปกติของบริษัท ส�าหรับในประเทศไทย 
บริษัทในกลุ่มในเขตบางชันได้รับผลกระทบเล็กน้อย ใน
ปี 2554 เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตน�้าท่วม แต่เนื่องจากมีการ
ลงทุน มีแผนเตรียมการป้องกัน การรองรับเหตุการณ์ และ
เฝ้าตดิตามสถานการณ์ตลอดเวลา ท�าให้หลงัน�า้ลด บรษิทัฯ 
จึงมีการขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์กลับสู่ที่เดิม และผลิตต่อ
เนื่องได้ทันที  บริษัทฯ มีมาตรการการจัดการโดยจะลงทุน
สร้างแนวกั้นน�้าถาวรตามแผนงาน เพื่อป้องกันอย่างเต็มท่ี
ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

อนึ่ง ปัจจัยความเส่ียงต่างๆ จะมีคณะอนุกรรมการด้านบริหาร
ความเสี่ยงพิจารณาทบทวน และค�านึงถึงผลกระทบ แนวโน้ม
โอกาสเกิด และหามาตรการปรับปรุงด�าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ธุรกิจโดย
รวมสามารถแข่งขันและด�าเนินอยู่ได้ในระยะยาว
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ

1. ผลการปฏิบัติตามแผนการด�าเนินธุรกิจ
แผนการด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุนส่วนหนึ่งในโครงการต่างประเทศนั้น โครงการในประเทศเวียตนาม คือ กองทุนรวมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ชื่อ Ban Yan Tree Indochina Hospitality Fund L.P. บริษัทฯ ยังช�าระเงินลงทุนไม่ครบ แต่ยังคงมีการเรียกช�าระเงิน
ลงทุนอย่างต่อเนื่องเมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนตามระยะเวลาการก่อสร้าง จากสิ้นปี 2553 เงินลงทุนในโครงการนี้ ตามสัดส่วนของ
บริษัทช�าระเงินลงทุนแล้วเทียบเป็นสกุลบาทมีจ�านวน 65.055 ล้านบาท มาเป็น 90.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 หรืออีกนัยหนึ่ง ระหว่างปี 
2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพิ่มในโครงการนี้จ�านวน 25.845 ล้านบาท  ซึ่งผู้บริหารโครงการยังคาดว่าเป็นไปตามแผนงาน โดยโครงการ
แรกก�าหนดจะสร้างเสร็จภายในปี พ.ศ. 2555

ส่วนโครงการร่วมทุนด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เมือง Jiashan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุน
เทยีบเป็นสกลุบาทเท่ากบั 677 ล้านบาท หรอืสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 49 โดยแบ่งออกเป็น 3 phase ยงัด�าเนนิการเป็นไปตามแผน ขณะ
นี้โครงการ phase ที่ 1 ใกล้เสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนขายให้ผู้ซื้อได้ ภายในปี 2555

2. ผลการด�าเนินงาน
ในรอบปี 2554 ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งค�านวณตามวิธีราคาทุน  มีก�าไรสุทธิ 760.33 ล้านบาท 
ลดลง 547.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.86 เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีก�าไรสุทธิ 1,307.81 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ ได้รับ
เงินปันผลลดลง 173.16 ล้านบาท ปีนี้ไม่มีรายได้จากรายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน หรือ ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน152.69 ล้านบาท อันเป็นผลจากการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของเขตศรีราชา อีกทั้งปีที่แล้วมีรายการโอนกลับ
บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 106.72 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรายได้ แต่ในปีนี้มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนจ�านวน 68.55 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า Yunnan Energy Qujing– 
Union Power Co., Ltd. ท�าให้รายการการด้อยค่าของเงินลงทุนน้ีมีผลต่างรายได้ลดลง 175.26 ล้านบาท นอกจากน้ี รายได้สุทธิลด
ลงจากการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของสาขาศรีราชา จ�านวน 93.72 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 37.21  
ล้านบาท  เนือ่งจากจ�านวนหนีเ้งนิกูล้ดลงมาก จากการช�าระหนีร้ะยะยาวก่อนครบก�าหนด อกีประการหนึง่ ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ลดลงจ�านวน 8.46 ล้านบาท ด้วย ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุท�าให้ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 760.33  
ล้านบาท ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีก�าหนดให้ใช้วิธีราคาทุน จึงแตกต่างจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งต้องค�านวณตามวิธีส่วน 
ได้เสยี ในปี 2554 ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯและบริษทัย่อย ตามงบการเงนิรวม ส่วนทีเ่ป็นก�าไรของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ มจี�านวนเงิน  
738.08 ล้านบาท ลดลง 1,074.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.29 เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 1,813.04 ล้านบาท 
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงผลการด�าเนินงาน เป็นผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยส�าคัญดังนี้

2.1  เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ
 ตามที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศจีน ประเภทผลิตและขายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า หรือเป็นธุรกิจประเภท

สาธารณูปโภค หนึ่งในบริษัทร่วมทุนประเภทนี้ชื่อ Wuxi–Union Cogeneration Co. Ltd. ตั้งอยู่ที่เมือง Wuxi มณฑล Jiangsu ใน
ระยะหลงัเมอืงมกีารขยายตวัออกไป จนถงึบรเิวณทีต่ัง้โรงไฟฟ้าแห่งนี ้ทางการจงึมนีโยบายให้โรงงานอตุสาหกรรมรอบๆโรงไฟฟ้า
ย้ายสถานที่ตั้ง ท�าให้ลูกค้าของโรงไฟฟ้านี้ลดลง และทางการก�าหนดให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้เลือกว่า ถ้าหากโรงไฟฟ้าไม่ย้ายสถานที่ตั้ง 
กต้็องเปลีย่นจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ เปน็ใช้ก๊าซธรรมชาต ิซึง่ต้องลงทนุเป็นจ�านวนเงนิมาก หรอืมฉิะนัน้ต้องย้ายสถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้า
ไปสถานที่ใหม่ ซึ่งล้วนต้องใช้เงินทุนก่อสร้างใหม่สูง ดังนั้นบริษัทฯ พิจารณาแล้วโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่สามารถด�าเนินธุรกิจตามปกติ
ต่อไปได้ หรอืถ้าด�าเนนิงานต่อต้องเพิม่เงนิลงทนุใหม่สงูมาก ซึง่อาจท�าให้ผลตอบแทนไม่คุม้ค่าเงนิลงทนุ บรษิทัฯ จงึมคีวามจ�าเป็น
ต้องขายเงินลงทุนนี้ออกไป บริษัทร่วมจึงลดลง และจากในอดีตที่เคยได้รับผลตอบแทนดีจากเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เป็นไม่มี
ผลตอบแทนจากบริษัทร่วมนี้อีกต่อไป

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าในมณฑลยูนนาน ชื่อ Yunnan Energy Qujing-Union Power Cogeneration Co.,Ltd. 
โดยใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ  ด้วยในระยะหลงัราคาถ่านหินมรีาคาเพิม่สูงข้ึนมาก และต้องลงทุนในเรือ่งส่ิงแวดล้อมด้วย ท�าให้ต้นทนุ

62SAHA-UNION



สงูขึน้มาก แต่ทางการจนีไม่อนมุตัใิห้ขึน้ราคาขายค่าไฟฟ้าได้สูงขึน้ตามสัดส่วนต้นทุนท่ีสูงข้ึน ท�าให้บรษิทั ดังกล่าวมผีลการด�าเนนิ
งานขาดทุนต่อเนื่อง และแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นไม่ได้ จนกระทั่งขาดสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจึงมี
มติให้หยุดการด�าเนินงาน ซึ่งมีผลท�าให้มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิลดลงมาก บริษัทฯ จึงต้องรับรู้ขาดทุนจากการนี้ในงบการเงินรวม 
จ�านวน 225 ล้านบาท ในปี 2554  

2.2   ความผันผวนจากราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองของต่างประเทศ     
 ตามทีบ่รษิทัฯ มเีงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดในต่างประเทศ ซึง่มยีอดคงเหลอือยู ่ณ วนัสิน้งวด ตามมาตรฐาน

การบัญชี จะต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาทุนและราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดของหลักทรัพย์ที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดไว้ในบัญชี
ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาตลาดของเงินลงทุน ต่อเมื่อมีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป จึงล้างยอดใน
บัญชีนี้ออก และเปลี่ยนเป็นก�าไร (ขาดทุน)จริงจากการขายหลักทรัพย์ เห็นได้ว่าถ้าราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองมีความผันผวน
มากเพียงใด จะท�าให้มีการรับรู้ส่วนต่างในงบก�าไร (ขาดทุน) มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่
มีปัจจัยพื้นฐานดี และคาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

2.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ     
 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีธุรกรรมการน�าเข้าและส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศสัดส่วนมากพอสมควร บริษัทฯ จะจัดการ

ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยใช้วธิ ีNatural Hedge ส�าหรบัส่วนต่างเงนิตราต่างประเทศทีไ่ด้รบัจากการช�าระสนิค้า
ที่มีมากกว่าจ�านวนที่ต้องจ่ายนั้น จะได้รับเป็นสกุลบาทมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถ้าหาก
เงินสกุลบาทแข็งค่าข้ึนเมื่อเทียบกับสกุลเงินตราต่างประเทศ จะมีผลท�าให้จ�านวนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวขายได้สกุลบาทที่
น้อยลง ในช่วงปี 2554 อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก และเงินบาทค่อนข้างแข็งค่าเมื่อเทียบกับ ปี 2553 ท�าให้ปริมาณเงิน
บาทที่ได้รับจากการขายส่งออกมีจ�านวนน้อยลง

2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ    
 ตามทีบ่รษิทัในกลุ่มประกอบธรุกจิผลติสนิค้าด้านสิง่ทอ ซึง่มวีตัถดุบิมาจากฝ้ายเป็นหลกั ซึง่ราคาฝ้ายในตลาดโลกมคีวามผนัผวน

มากในปี 2554 ทัง้นี ้ตัง้แต่ปลายปี 2553 ราคาตลาดของฝ้ายมกีารขึน้ราคาอย่างต่อเนือ่ง ถงึกลางปี 2554 และราคากไ็ด้ลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ง ดงันัน้วตัถดุบิประเภทฝ้ายทีไ่ด้สัง่ซือ้ไว้ก่อนกลางปี 2554 จงึมรีาคาสงู แต่สนิค้าทีผ่ลติส�าเรจ็ ขายได้ในช่วงครึง่ปีหลงัจะมี
ราคาตลาดลดต�า่กว่าต้นทนุทีเ่กิดขึน้ ท�าให้เกดิการด้อยค่าของสนิค้าคงเหลอื อนัจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของปี 2554 
และจะท�าให้บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทนั้นๆ ลดลงตามไปด้วย

2.5 การตลาดและการแข่งขัน 
 ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอด และมีรูปแบบการตลาดใหม่ๆ 

เกิดขึ้น มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จนเกิดภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ราคาขายของสินค้าไม่สามารถขึ้นราคาได้ แม้ว่าต้นทุนขายจะเพิ่มขึ้นตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยน
การลงทุน ถ้าธุรกิจใดที่ลงทุนแล้ว ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับไม่คุ้มกับเงินลงทุนหรือไม่มีความเหมาะสม ก็อาจเปลี่ยนประเภท
ธรุกจิทีล่งทนุไปสูธ่รุกจิใหม่  แต่ถ้าธรุกจิใดยงัพอแก้ไขปรบัปรงุการด�าเนินงานให้ดขีึน้ได้ บรษิทัฯ กจ็ะยงัคงให้เวลาและตดิตามการ
ด�าเนินงาน เพื่อประเมินแนวโน้มของธุรกิจต่อไป

 ในส่วนของปัจจัยอื่นที่ท�าให้ก�าไรลดลง ไม่ไช่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอก                       

3.  ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มธุรกิจ
3.1 รายได้จากการขายหรือบริการ  
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหรือบริการในปี 2554 เท่ากับ 8,755.41 ล้านบาท ลดลง 1,385.68 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2553 

ซึ่งมีจ�านวน 10,141.09  ล้านบาท  เนื่องมาจากสาเหตุหลัก รายได้ของสาขาศรีราชาของ  บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 ไม่ได้บันทึกเป็น
รายได้จากการขายและบริการ จ�านวนเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท จากที่ได้เคยเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วเมื่อปลายปี 2553 ว่ามีการ
เปลี่ยนประเภทธุรกิจจากการรับจ้างผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นให้เช่าทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตดังกล่าวทั้งหมดแทน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมเล็กน้อยในเหตุการณ์มหาอุทกภัย ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ยอดขายของธุรกิจ พลาสติก 
และยาง ลดลงประมาณ 180 ล้านบาท
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3.2 รายได้อื่น   
 นอกจากรายได้จากการขายหรือบริการข้างต้น บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการลงทุน ในปี 2554 บริษัทฯ  มี

รายได้อื่นรวม 1,133.95 ล้านบาท ลดลง 292.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553  ซึ่งมีรายได้อื่นรวม  1,426.46 ล้านบาท  หรือ
สัดส่วนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ  2.53 ของรายได้รวม ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก 

3.2.1   ปี 2554  รายการก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีจ�านวน 15.91  ล้านบาท ลดลง 581.17 ล้านบาท เมื่อ
เทยีบกบัปี 2553 สาเหตหุลกัเนือ่งจาก ปี 2554 ไม่มกี�าไรพเิศษทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว จากการจ�าหน่ายทีด่นิบางส่วนของบรษิทั
ย่อย ชื่อ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวนประมาณ 540 ล้านบาท  

3.2.2 รายได้เงินปันผล ปี 2554  มีจ�านวน 301.29 ล้านบาท ลดลง 51.33 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ได้รับจ�านวน 352.62 
ล้านบาท เนือ่งจากปี 2553 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลจากเงนิลงทนุในบรษิทั ราชบรุเีพาเวอร์ จ�ากดั เป็นปีแรก รวมเงนิปันผล
ประจ�าปี และเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับในปี 2553 เท่ากับ 290 ล้านบาท แต่ในปี 2554  ได้รับเงินปันผลในท�านอง
เดียวกัน รวมเพียง 230 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท

3.2.3 ปี 2554 บริษัทฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 67.40 ล้านบาท ลดลง 9.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจ�านวน 
76.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากธุรกิจสิ่งทอ ยาง และโลหะ ได้รับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เมื่อได้รับช�าระค่าสินค้า
ส่งออก เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2554 มีความผันผวน และระหว่างปี สกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุล
ดอลล่าร์สหรัฐ 

3.2.4 รายการค่าเช่ารบัในปี 2554  มีจ�านวน 253.34 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 225.87 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2553 ซึง่มจี�านวน 27.47 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสาขาศรรีาชาของบรษิทัฯ มกีารเปล่ียนประเภทธรุกจิจากการรบัจ้างผลิตชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ 
มาเป็นให้เช่าทรพัย์สนิทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิการผลติดงักล่าว ดงันัน้ จงึมกีารจดัประเภทรายได้ใหม่ จากรายได้จากการขาย
หรอืบรกิาร มาอยู่ทีร่ายได้อืน่ นอกจากนีม้ีรายได้ค่าเชา่รับเพิม่ขึน้จากบรษิัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง ทีน่ครเซี่ยงไฮ ้และ
ฮ่องกง รวมเพิ่มประมาณ 37 ล้านบาท

3.2.5 รายการก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ปี 2554  มจี�านวน 177.82 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 86.07 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2553 
ซึ่งมีจ�านวน 91.75 ล้านบาท  จ�านวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทย่อย 2 แห่งในประเทศฮ่องกง ได้ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงิน
ลงทุน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เพิ่มขึ้นเทียบเป็นสกุลบาทรวมประมาณ 93 ล้านบาท

3.2.6 รายได้อื่นๆ
 รายได้อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นๆ อีก 318.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.57 

ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจ�านวน 280.61 ล้านบาท มีสาเหตุหลักที่เพิ่ม ทั้งจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ และ
บรษิทัย่อยภายในประเทศ กล่าวคอื ในต่างประเทศ บรษิทัย่อยทีเ่ซีย่งไฮ้ มรีายได้จากการให้บรกิารเพิม่ 5.8 ล้านบาท  รายได้ 
จากการขายที่พักของพนักงานที่ไม่ใช้แล้ว จ�านวน 8.9 ล้านบาท ส่วนในประเทศ กลุ่มพลาสติก และโลหะ มีรายได้จาก
การเคลมวัตถุดิบ และขายเศษซากวัตถุดิบเหลือใช้ รวม 18 ล้านบาท มีรายได้จากการบริหารค่าสวัสดิการกลางของกลุ่ม
พลาสตกิ ยาง และโลหะ รวม 3.4 ล้านบาท  และมรีายได้จากเงนิรบัคนืเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีของกลุ่มพลาสติก 
จ�านวน 1.2 ล้านบาท  ด้วยเหตุดังกล่าวท�าให้มีรายได้อื่นๆ เพิ่ม 37.57 ล้านบาท หรือ  0.79% ของรายได้รวม

3.3 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  
 ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการจ�านวน 7,958.06 ล้านบาท ลดลง 692.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

ปี 2553 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการจ�านวน  8,650.61 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ประการแรก สาขาศรีราชาของ 
บรษิทัฯ ไม่มรีายได้จากการขายและบรกิารในปีนี ้ท�าให้ต้นทุนขายในส่วนทีเ่ก่ียวข้องน้ีลดลงตามไปด้วย  ประการท่ีสอง มบีรษิทัย่อย 
ทีข่ยายก�าลงัการผลติด้านสินค้ากระตกิน�า้สญุญากาศไปอกีสถานทีห่นึง่ ซึง่ท�าให้มปีรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ แต่มต้ีนทนุขายสดัส่วน
มากกว่าเดมิ เนือ่งจากขยายโรงงานในช่วงแรกทีย่งัไม่เต็มก�าลังการผลิต   โดยภาพรวมต้นทุนขายจงึลดได้ไม่เท่ากบัสัดส่วนการลด
ลงของรายได้จากการขายและบริการที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ของปี 2554 มีจ�านวน 951.04 ล้านบาท ลดลง 141.27 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2553 ซึง่มจี�านวน 
1,092.31 ล้านบาท เนือ่งจากค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 41.78 ล้านบาท ทีม่นียัส�าคญัเป็นการลดลงจากกลุม่สิง่ทอ พลาสตกิ และ
ยาง  นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 99.49 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าสาธารณูปโภคของสาขาศรีราชา 
ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเองแล้ว จึงประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้
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3.4   ก�าไร  
 รอบปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้น  797.36 ล้านบาท ลดลง 693.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีก�าไรขั้น

ต้น 1,490.49 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้นของปี 2554 เท่ากับ  9.11% น้อยกว่าปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 14.70%  เกิดจากปัจจัยหลัก 
3 ประการ คือ ประการแรก บริษัทฯ ไม่มีก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2554 ในขณะที่ปี 2553 
ยังมีก�าไรขั้นต้นส่วนนี้อยู่  ประการที่สอง ต้นทุนขายของกลุ่มสิ่งทอมีจ�านวนสูงขึ้นในรอบครึ่งปีหลัง ถ้าเทียบกับครึ่งปีแรก อันเกิด
จากครึ่งปีแรกต้นทุนฝ้ายมีราคาสูงต่อเนื่อง และราคาลดลงต่อเน่ืองในรอบครึ่งปีหลัง ต้นทุนสินค้าท่ีส่ังซื้อล่วงหน้าจึงมีราคาสูง 
แต่ราคาขายของสินค้าได้ปรับตัวลง ตามราคาตลาดของฝ้ายที่ลดลง ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงในรอบครึ่งปีหลัง  ประการที่
สาม ธุรกิจพลาสติก และยาง ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชันประสบกับภาวะน�้าท่วมล้อมรอบด้านนอกบริษัท ได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากภาวะน�า้ท่วมนี้  ท�าให้มีการหยุดการผลิตระยะสั้น ลูกค้าชะลอการรับมอบสินค้า ยอดขายลดลง แต่มีต้นทุนคงที่ของ
โรงงานบางส่วนซ่ึงลดไม่ได้ จึงมผีลท�าให้ก�าไรข้ันต้นลดลง และธรุกจิกระตกิน�า้สญุญากาศทีม่ส่ีวนการผลติอยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรม
บางชัน ก็ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากภาวะน�้าท่วม และอีกส่วนหน่ึงขยายการผลิตไปเขตบางปะกงก�าลังการผลิตยังไม่ได้ใช้ 
เต็มที่ จึงมีอัตราต้นทุนที่สูงขึ้น ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 ในส่วนของก�าไรจากการด�าเนินงาน ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานค�านวณตามวิธีส่วนได้เสีย
ต่อรายได้รวมเท่ากับ 10.91% ลดลง 11.07% เมื่อเทียบกับปี 2553  ซึ่งเท่ากับ 21.98% ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนของรายการก�าไร
จากการจ�าหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 5%  ซึ่งปีที่แล้วมีก�าไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขายที่ดินบางส่วนของ
บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งกล่าวไว้ในหัวข้อรายได้อื่น แต่ปีนี้ไม่มีก�าไรท�านองดังกล่าว 
อีกประการหนึ่ง อัตราก�าไรขั้นต้นต่อรายได้รวม ลดลง 4.83% เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อก�าไร (วรรคแรก) ประการ
สุดท้าย รายการส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ต่อรายได้รวมลดลง 2.66% ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผลการด�าเนินงานของ
บริษัทร่วมในประเทศจีนมีก�าไรลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลักมีราคาสูงขึ้นมาก  แต่ราคาขายไฟฟ้า
ไม่สามารถปรับได้สูงขึ้นเท่ากับสัดส่วนต้นทุนถ่านหินที่สูงขึ้นได้ และมีโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่ในมณฑลยูนนาน มีผลขาดทุนต่อเนื่อง 
จนคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าวมีมติให้หยุดด�าเนินงาน ซึ่งมีผลท�าให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลงมาก บริษัทฯ จึงต้องรับรู้ส่วน
แบ่งขาดทุนดังกล่าวเข้ามาในผลการด�าเนินงานรอบปี 2554 ด้วย

 เรื่องอัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมของปี 2554 เท่ากับ 8.51%  ลดลง  10.20% เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 18.71% ของ
รายได้รวม ทัง้นีเ้ป็นผลจากก�าไรด�าเนนิงานต่อรายได้รวมทีก่ล่าวข้างต้น ซึง่ลดลง 11.07% หกัด้วยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ต่อรายได้รวมซึ่งเท่ากับ 0.22% ในขณะที่ปีที่แล้วเท่ากับ 0.55% และหักด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 2.18% ของรายได้รวม 
ในขณะที่ปีที่แล้วเท่ากับ 2.72%  ดังนั้น การที่ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อรายได้รวมลดลงรวม 0.87% จึง
ท�าให้เพิม่อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนนิงานต่อรายได้รวมที่ลดลง 11.07% เป็นก�าไรสุทธต่ิอรายได้รวมเท่ากบัลดลงอยู่ที ่10.20% 
สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจึงน�าไปช�าระหนี้ระยะยาวก่อนครบก�าหนด ดอกเบี้ย
จ่ายจึงลดลง ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงก็สอดคล้องกับก�าไรสุทธิทางภาษีที่ลดลงด้วย เมื่อแบ่งเป็นก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยออกอัตรา 1.04% ของรายได้รวม จึงเหลือเป็นก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
ของบรษิทัฯ ในปี 2554 คดิเป็นสดัส่วนเท่ากบั 7.46% ของรายได้รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ปี 2554 เท่ากบั 4.94% 
ในขณะที่ปี 2553 เท่ากับ 12.98% ลดลง 8.04% สาเหตุหลักเนื่องจากก�าไรสุทธิปี 2554 ลดลงตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้น ซึ่ง
ปี 2553 มีก�าไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขายที่ดินบางส่วนของบริษัทย่อย  แต่ในปี 2554 ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว 

 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2554 ก�าไรสุทธิส�าหรับปีก่อนการแบ่งปันส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ
บรษิทัย่อย มกี�าไรสทุธ ิ841.39 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงานในงบกระแสเงนิสด มีจ�านวน 723.37 ล้าน
บาท ก�าไรสทุธติามงบก�าไรขาดทนุมากกว่าเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด�าเนินงาน เน่ืองจากก�าไรสุทธไิด้รวมรายได้ประเภท เงนิปันผล
รับ และดอกเบี้ยรับ ซึ่งไม่ได้อยู่ในกิจกรรมด�าเนินงานอยู่ด้วย จ�านวน 330.9 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
แม้ว่าสัดส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน คิดเป็น 85.97% ของก�าไรสุทธิก็ตาม ถ้าหักก�าไรสุทธิด้วย  2 รายการของ
กิจกรรมลงทนุแล้ว จะเหน็ได้ว่าเงนิสดทีไ่ด้จากก�าไรสุทธส่ิวนของกจิกรรมด�าเนินงานได้รบัเข้ามาเป็นกระแสเงนิสดรับจากกจิกรรม
ด�าเนินงานทั้งหมด แสดงถึงบริษัทฯ มีสภาพคล่องในการด�าเนินงานดี
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3.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
 ในปี 2554 ตามงบการเงนิรวม ซ่ึงต้องค�านวณโดยวธิส่ีวนได้เสยีตามมาตรฐานการบญัชทีีต้่องรบัรูส่้วนแบ่งผลก�าไร (ขาดทนุ)  จาก

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และอื่นๆ ดังนั้น บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน 738.08 ล้านบาท คิดเป็น
ก�าไรต่อหุน้ 2.55 บาท (ค�านวณโดยใช้จ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัโดยหกัจ�านวนหุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยบรษิทัย่อยแล้ว) 
มอีตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่เท่ากบั 4.94% ซึง่มากกว่าผลตอบแทนเมือ่เทียบกบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�าของ
สถาบันการเงิน

 ในปี 2554 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิตามวิธีราคาทุน 760.33 ล้านบาท หรือมีก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.53 บาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2553 ซึ่งมีก�าไร
สุทธิจ�านวน 1,307.81 ล้านบาท หรือก�าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 4.36 บาท  สาเหตุหลักที่ก�าไรสุทธิตามวิธีราคาทุนของปี 2554 น้อย
กว่าปี 2553 จ�านวน 547.48 ล้านบาท เนื่องจากปี 2554  บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลลดลง 173 ล้านบาท (ซึ่งลดลงจากเงินลงทุน
ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด และจากเงินลงทุนในประเทศจีนเป็นหลัก) ปี 2554 ไม่มีรายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ซึ่งในปี 2553 มีจ�านวน 152.69 ล้านบาท (เนื่องจากปลายปี 2553 ข้อบ่งชี้จากการด้อยค่าของ
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุได้หมดไป) และปี 2554 ไม่มรีายการโอนกลบัการด้อยค่าของเงนิลงทนุ ซึง่ปี 2553 มจี�านวน 106.72 
ล้านบาท แต่ในทางกลับกัน  มีการตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจ�านวน 68.55 ล้านบาท ท�าให้เฉพาะรายการค่า
เผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนมีผลแตกต่างท�าให้รายได้ลดลง 175.26 ล้านบาท (เนื่องจากปี 2553 มีการกลับรายการ
ด้อยค่าเงินลงทุน เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เคยบันทึกด้อยค่าไว้  และในปี 2554 มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงิน
ลงทุนใน Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. เพิ่ม) ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏตามค�าอธิบายหัวข้อผลการ
ด�าเนินงานวรรคแรกไว้แล้ว

 อนึง่ บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก�าไรสทุธติามวธิรีาคาทนุหลงัหกัขาดทนุสะสม (ถ้าม)ี โดย
จะค�านงึถงึสภาพคล่อง และความจ�าเป็นในการใช้เงินของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารพจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้
ในอตัราทีเ่หมาะสมอย่างสม�า่เสมอ ซึง่รอบปีนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาเมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2555 ให้เสนอทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้อนมุตัจ่ิายเงินปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ในอตัรา 1.50 บาทต่อหุน้ หรอืเทยีบเท่ากบั 59.18% ของก�าไรสทุธติามวธีิราคาทนุ 

         
 ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ เทียบกับก�าไรสุทธิต่อหุ้น ตามวิธีราคาทุน ปรากฏดังนี้ 

ปี         
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 

(บาท)                                                                  
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

(วิธีราคาทุน) (บาท)
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อก�าไร    

(%)

2553 1.75 4.36 40.14

2552 1.50 2.58 58.14

2551 1.00 0.93    107.53

2550 1.25 0.92                  135.87

2549 1.25 1.62 77.16

4.  ฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้

4.1 สนิทรัพย์  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวมเป็นจ�านวนเงนิ 22,007.19 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,955.93 
ล้านบาท หรือ 15.52% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553  ซึ่งมีจ�านวน 19,051.25 ล้านบาท สรุปการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้

4.1.1   ส่วนประกอบของสินทรัพย์  
 องค์ประกอบของสินทรัพย์ค�านวณโดยเทียบสัดส่วนกับสินทรัพย์รวมของแต่ละปี โดย ณ ส้ินปี 2554 ประกอบด้วยองค์

ประกอบทีส่�าคญัดงันี ้สนิทรพัย์หมนุเวยีน 36.93% เงนิลงทนุ 41.69%  อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 4.70% ทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ สุทธิ 15.33% และสินทรัพย์อื่นๆ 1.36% เมื่อเทียบสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของสินทรัพย์ปี 
2553 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,512.52 ล้านบาท หรือสัดส่วนเพิ่มขึ้น 7.46% สาเหตุ
หลักเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 2,780.43 ล้านบาท หรือ 11.51% เน่ืองจากบริษัทฯ มี
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สภาพคล่องส่วนเกินคงเหลือจากการได้รับเงินค่าขายเงินลงทุนที่ประเทศจีน จึงเป็นเงินฝากธนาคาร และซื้อต๋ัวเงินคลัง 
เพื่อเตรียมไว้เป็นเงินลงทุนที่มีศักยภาพในอนาคต นอกจากนี้มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 385.03 ล้านบาท เพื่อเตรียมไว้เป็น
วัตถุดิบส�าหรับผลิตในไตรมาสต่อไป หรือเป็นสินค้าส�าเร็จรูปส�าหรับส่งมอบในเดือนถัดไปตามปกติการขายของธุรกิจ ใน
ขณะที่รายการเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 220.83 ล้านบาท หรือ 1.65% และลูกหนี้ลดลง 436.14 ล้านบาท หรือ 3.32% 
เนื่องจากรับช�าระหนี้จากลูกหนี้ตามก�าหนดเวลารับช�าระเงิน

 ส่วนของเงินลงทุนรวมลดลง 99.33 ล้านบาท องค์ประกอบของสัดส่วนลดลง 6.99% ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม ลดลง 264.59 ล้านบาท แต่เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น 165.27 ล้านบาท  สาเหตุหลักของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ลดลง เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนใน Wuxi–Union Cogeneration Co., Ltd. ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งเห็น
ว่าไม่สามารถจะประกอบธรุกจิตามปกตต่ิอไปได้ เพราะทางการของประเทศจนีมนีโยบายให้ย้ายโรงงานอตุสาหกรรมรอบ
โรงงาน ซ่ึงเป็นลกูค้าของบรษิทั และให้โรงไฟฟ้าแห่งนีเ้ลอืกว่าจะเปลีย่นเชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้าจากถ่านหนิเป็นแก๊ส (ซ่ึงต้อง
ลงทุนเพิ่มมาก) หรือจะย้ายโรงไฟฟ้าไปสถานที่แห่งใหม่ (ต้องลงทุนเพิ่มมากเช่นกัน) ดังนั้นผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่
คุม้กบัเงนิลงทนุอกีต่อไป จงึจ�าเป็นต้องขายเงินลงทนุก่อนทีม่ลูค่าจะลดลงมากกว่านี ้เงนิลงทนุตามราคาทนุมมีลูค่า 746.29 
ล้านบาท ในการนี้ บริษัทฯ รับรู้ก�าไรจากการขายเงินลงทุนตามงบการเงินรวม (วิธีส่วนได้เสีย) เป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 134 
ล้านบาท นอกจากนี้ การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม ใช้วิธีส่วนได้เสียจึงมีเงินลงทุนของบริษัทร่วมอื่นๆ บันทึกมูลค่าเงิน
ได้เสียเพิ่มขึ้น ท�าให้สุทธิแล้ว เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามงบการเงินรวมลดลง 264.59 ล้านบาท ส่วนเงินลงทุนในบริษัท
เพิ่มขึ้น 165.27 ล้านบาท  เนื่องจากระหว่างปี 2554 มีการลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทอื่น

 รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 59.38 ล้านบาท ที่มีนัยส�าคัญเกิดจากรายการโอนกลับค่าเผื่อ
การด้อยค่าของที่ดินที่ให้เช่าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ชื่อบริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด จ�านวน 64 ล้านบาท กลับมา
ที่มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจาก มูลค่าราคายุติธรรมของที่ดินดังกล่าว มีการประเมินราคาทรัพย์สินแล้ว 
ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุน จึงมีการโอนกลับรายการด้อยค่าดังกล่าว 

 ส่วนรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 467.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยที่ผลิตกระติกน�า้สุญญากาศ มีการ
ขยายก�าลงัการผลติตามแผนงาน ได้เพ่ิมโรงงานแห่งใหม่ท่ีเขตบางปะกง ต้องติดต้ังระบบการผลิต ไฟฟ้า เพิม่สายการผลติ 
สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม่เพิ่ม เพื่อให้ทันกับค�าส่ังซื้อท่ีมีเพิ่มเติม สินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้
ข้างต้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

4.1.2  คุณภาพของสินทรัพย์
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ มจี�านวนเงนิ 1,449.07 ล้านบาท คดิเป็น 6.58%  ของ

สนิทรพัย์รวมลดลง 436.14 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้วซึง่มจี�านวน 1,885.21 ล้านบาท ในจ�านวนนีป้ระกอบด้วยลกูหน้ี 
การค้า-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 24.06 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าสทุธจิากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 1,055.02 ล้านบาท และลกูหนี้
อืน่ 369.99 ล้านบาท รวมจ�านวนลกูหนีก้ารค้าสุทธปีินี ้ 1,079.08 ล้านบาท ลดลง 459.35 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว ซึง่
มจี�านวน 1,538.44 ล้านบาท เนือ่งจากจ�านวนเงนิค่าขายสินค้าและบรกิารลดลง ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวไว้ในหวัข้อ รายได้
จากการขายหรอืบรกิารข้างต้น ทัง้นี ้จ�านวนลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ยงัไม่เกนิก�าหนดเวลาการช�าระหนี ้โดยข้อมูลระยะเวลา
เกบ็หนีเ้ฉลีย่ปี 2554 เท่ากบั 55 วนั ซึง่เป็นไปตามปกตขิองระยะเวลาการให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้
ท�าการประเมนิมลูค่าสทุธิทีค่าดว่าจะได้รบัช�าระจากลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างช�าระเกนิกว่า 1 ปี ซึง่มจี�านวน 44.24 ล้านบาทแล้ว 
บรษิทัฯ มกีารบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลูกหนีดั้งกล่าวท่ีคาดว่าอาจจะเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 
29.94 ล้านบาท ซึง่เทยีบเป็นสดัส่วน 2.70% ของลกูหนีก้ารค้ารวม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชือ่ว่าค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูดงั
กล่าว มีจ�านวนเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนของลูกหน้ีอื่น เป็นลูกหน้ีระยะส้ันท่ีไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือ
บรกิาร เช่น เงนิทดรองจ่าย ภาษซีือ้รอเรยีกคนื ภาษเีงนิได้ช�าระล่วงหน้า เป็นต้น ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนระหว่างการตดิตาม และ
คาดว่าจะหมดไปภายใน 1 ปี ดงันัน้ จ�านวนลกูหนีส้ทุธติามงบการเงนิรวม บรษิทัฯ คาดว่าจะได้รบัช�าระเป็นเงนิทัง้หมด 

 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดสินค้าคงเหลือสุทธิ 1,611.74 ล้านบาท หรือ  7.32% ของสินทรัพย์รวม 
เพิ่มขึ้น 385.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553 ซึ่งมีจ�านวน 1,226.71 ล้านบาท การที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
สินค้าเข้ามาช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2554 จ�านวนมาก เพื่อเตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้าช่วงต้นเดือนมกราคม 2555 อีกประการ
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หนึง่ มบีางส่วนเป็นวตัถดุบิคงคลงัเตรยีมเพือ่การผลติ แต่ลกูค้าในยโุรปเลือ่นการรบัมอบสนิค้า จงึมวีตัถดุบิคงคลงัมากกว่า
ปีทีแ่ล้ว ในขณะเดยีวกนับรษิทัย่อยมรีะบบการควบคมุภายใน ในการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอือย่างสม�า่เสมอ และมรีายงาน
การวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือเพื่อบริหารจัดการต่อไป  ตลอดจนประเมินราคาเทียบกับราคาตลาด ถ้าหากราคาคง
เหลอืตามบญัชีสงูกว่าราคาตลาด หรอืกรณมีสีนิค้าเสือ่มสภาพ ล้าสมยั บรษิทัฯ จะบนัทกึค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้า
คงเหลอื ในรอบปี 2554 บรษิทัฯ มกีารปรบัลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสุทธท่ีิคาดว่าจะได้รบั จ�านวน 113.11 
ล้านบาท  สาเหตหุลกัเนือ่งจากราคาตลาดของฝ้ายได้ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ยอดสะสมของค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า
สินค้าคงเหลือ มีจ�านวน 202.36 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 11.16% ของยอดรวมสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประเมินว่า จ�านวนมูลค่าค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าว มีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป

 รายการเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันส้ินปี 2554 มีจ�านวนเงินสุทธิทั้งหมด 9,174.66 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วน 41.69% ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้จ�านวนที่ลดลงสุทธิ 99.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 นั้น เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และซื้อเพิ่มเติมในเงินลงทุนบริษัทอื่น  ซึ่งได้กล่าวละเอียดไว้ในหัวข้อส่วน
ประกอบของสนิทรพัย์ วรรคทีส่องข้างต้นแล้ว อนึง่เงนิลงทนุของบรษิทัฯ แบ่งเป็นเงนิลงทนุในประเทศและต่างประเทศ ซึง่
มีข้อมูลแสดงรายละเอียดชื่อเงินลงทุน สัดส่วน จ�านวนราคาทุน ราคายุติธรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 โดยมข้ีอมลูรายการเปลีย่นแปลงเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2553 และปี 2554 
ด้วย ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพของเงินลงทุนอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนมีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทที่มีสัญญาณความไม่แน่นอนในคุณภาพของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน หรือมีการบริหารจัดการตาม
ความเหมาะสม บริษัทฯ เชื่อว่าจ�านวนเงินที่ปรากฏตามงบการเงินมีคุณภาพเหมาะสมซึ่งไม่แสดงจ�านวนเงินที่สูงเกินไป

4.2 สภาพคล่อง

4.2.1   งบกระแสเงินสด
 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 723.37 ล้านบาท 

มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 504.37 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,482.36 ล้านบาท ปรับยอด
ด้วยมีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท เพิ่มขึ้น 70.32 ล้านบาท รวม
แล้วทั้งปีมีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึน 2,780.43 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี ยกมาจ�านวน 
1,588.08 ล้านบาท จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2554 เท่ากับ 4,368.51  ล้านบาท

 ในระหว่างปี 2554 การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 723.37 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่า
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�าเนินงาน ที่มีจ�านวน 1,250.91 ล้านบาท อยู่เป็น
จ�านวน 527.54 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายช�าระค่าซื้อวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 492.70 ล้านบาท ในขณะ
ที่บริษัทฯ ก็ได้รับช�าระเงินจากลูกหนี้เพิ่มขึ้น 414.92 ล้านบาท นอกจากนี้มีการจ่ายช�าระหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่ม 184.86 
ล้านบาท  และช�าระหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่ม 23.88 ล้านบาท บริษัทย่อย มีการจ่ายช�าระดอกเบี้ย 16.76 ล้านบาท มี
การจ่ายช�าระภาษีเงินได้ 272.12 ล้านบาท ในขณะที่ได้รับเงินคืนภาษีเงินได้ 82.57 ล้านบาท เช่นกัน บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานคิดเป็น 57.83% และสินค้าคงเหลืออีก 39.39% รวมเป็น 97.22% ของก�าไรจากการ
ด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์ และหนีส้นิด�าเนนิงาน  ทัง้นีส้นิค้าคงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้จ�านวนนี ้สามารถเปลีย่น
เป็นเงินสด ภายในวงจรไม่เกิน 2 ไตรมาส ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมีสภาพคล่องและสามารถใช้จ่ายในกิจกรรม
ด�าเนินงานอย่างเพียงพอ

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้รบัเงนิสทุธจิากกจิกรรมลงทนุ 504.37 ล้านบาท ในรอบปี 2554 ซึง่เกดิจากมกีระแสเงนิสดรบัจาก
การขายเงนิลงทนุใน Wuxi-Union Cogeneration Co., Ltd. ประมาณ 874 ล้านบาท ได้รบัจากการขายหลกัทรพัย์ในความ
ต้องการของตลาด 743 ล้านบาท  ขายตัว๋เงนิคลงั 86 ล้านบาท และอืน่ๆ อกีเลก็น้อย รวมทัง้มเีงนิปันผลรบัจากการลงทนุ 
508 ล้านบาท ได้รบัดอกเบีย้ 29 ล้านบาท  มเีงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 40 ล้านบาท นอกจากนีม้กีารจ่าย
เงนิซือ้อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุในต่างประเทศ 108 ล้านบาท  จ่ายลงทนุขยายก�าลงัการผลติ หรือซือ้อปุกรณ์เพิม่ ส่วน
ใหญ่เป็นของธรุกจิกระตกิน�า้สญุญากาศ กลุม่ส่ิงทอ พลาสตกิ ยาง และโรงไฟฟ้าทีจ่นีเลก็น้อย รวม 860 ล้านบาท และมี
การจ่ายเงนิเพิม่ทนุตามสดัส่วนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม รวม 160 ล้านบาท รวมทัง้จ่ายซือ้หลกัทรพัย์ในความต้องการของ
ตลาดในต่างประเทศเพิม่ 689 ล้านบาท เมือ่หกักลบแล้วท�าให้ได้เงนิสดสทุธจิากกิจกรรมลงทนุ 504.37 ล้านบาท
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 ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 701.51 ล้านบาท  จ่ายช�าระคืนเงินกู้ระยะ
ยาว 375 ล้านบาท จ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 68 ล้านบาท จ่ายคืนเงินฝากให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 ล้าน
บาท นอกจากนี ้มเีงนิรบัจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 302 ล้านบาทและบรษิทัย่อยในต่างประเทศได้เงนิกู้
ระยะยาวจากธนาคารในประเทศจนี 2,283 ล้านบาท  บรษิทัย่อยได้รบัช�าระเงนิเพิม่ทุนเพือ่ขยายกจิการจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจ�านวน 78 ล้านบาท รวมแล้วเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,482  ล้านบาท  

 เมื่อรวม 3 กิจกรรมข้างต้นแล้ว มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 2,709.74 ล้านบาท เมื่อรวมรายการปรับผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินเพิ่มขึ้น 70.32 ล้านบาท (ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากงบการเงินต่างประเทศ) และรวมกับเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดต้นปียกมา 1,588.07 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ปลายปี 2554 เท่ากับ  4,368.51 ล้านบาท ซึ่งมีสภาพคล่องสูง

4.2.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�าคัญ
 ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 3.26 ต่อ 1 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 2.61 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นเงินสด 
เพื่อที่จะสามารถช�าระหนี้สินหมุนเวียนครบถ้วนได้ แล้วยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่อีก 1.61 เท่า ซึ่งบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอ

  
 เรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ยอยู่ที่ 55 วัน เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับระยะ

เวลาทีบ่รษิทัฯ ให้เครดติเทอมกบัลกูหนีท้างการค้า ส่วนวงจรเงนิสด ตัง้แต่จ่ายเงนิซือ้วตัถดุบิรวมกบัเวลาทีข่ายสนิค้าถงึวนั
ที่ได้รับเงินค่าขายสินค้าเป็นเวลา 36 วัน ซึ่งดีกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีระยะเวลา 39 วันต่อ 1 รอบ เสมือนหนึ่งบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย มีวงจรเงินสดประมาณ 10 รอบใน 1 ปี 

  
 ในรอบปี 2554  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอีตัราก�าไรจากการด�าเนนิงานต่อรายได้รวม เท่ากบั 10.91% ซึง่น้อยกว่าปีทีแ่ล้ว 

ซึ่งมีจ�านวน 21.98% เนื่องจาก 3 ปัจจัยหลัก ประการแรกคือ องค์ประกอบของก�าไรขั้นต้นลดลง 4.83% จากสาเหตุสาขา
ของบริษัทฯ เปลี่ยนประเภทธุรกิจ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ประการต่อมาคือปีนี้ไม่มีก�าไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจาก
การขายที่ดินบางส่วนของบริษัทย่อย องค์ประกอบลดลง 5.0% ประการสุดท้าย ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมลดลง องค์
ประกอบลดลง 2.66% สาเหตุหลักคือ ต้องรับรู้ขาดทุนของโรงไฟฟ้า Yunnan Energy Qujing-Union Power Co., Ltd. ซึ่ง
มีรายละเอียดกล่าวไว้ในหัวข้อก�าไรจากการด�าเนินงาน

  
 ส่วนด้านนโยบายโครงสร้างทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.33 ต่อ 1 เท่า ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา

เล็กน้อย ที่มีอัตราส่วน 0.21 ต่อ 1 เท่า ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินจากส่วนของเจ้าหนี้ยังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับแหล่ง
ทีม่าของเงนิจากส่วนของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ถ้าหากมโีครงการใหม่ทีต้่องการใช้แหล่งทีม่าของเงนิจากเจ้าหนี ้ยงัสามารถด�าเนนิ
การได้อีกพอสมควร  เนื่องจากสัดส่วนของหนี้สินยังมีน้อยมาก  

  
 นอกจากนี้ อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยอยู่ที่ 55.45 เท่า แสดงถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสด

หมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในการช�าระดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ได้ครบถ้วน
  
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4.94% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า

ของสถาบันการเงิน เม่ือพิจารณาถึงเงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น อัตราหุ้นละ1.50 บาท ซึ่งคิดเป็น 59.18% 
ของก�าไรสุทธิตามวิธีราคาทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่ต�่ากว่าหน่ึงในสามของ
ก�าไรสุทธิตามวิธีราคาทุน

  
4.2.3 เรื่องระยะเวลาครบก�าหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้น 449.59 ล้านบาท มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

จ�านวน 226.71 ล้านบาท มีส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 60.82 ล้านบาท มีเงิน
รบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 40.74 ล้านบาท มภีาระภาษเีงนิได้นติบิคุคลทีต้่องช�าระ 45.19 ล้านบาท และหน้ีสนิหมนุ
เวยีนอืน่ๆ อกี 57.73 ล้านบาท รวมเป็น 880.78 ล้านบาท ทีอ่าจต้องช�าระภายใน 1 ปี แต่เม่ือเทยีบกบัสนิทรพัย์สภาพคล่อง

69 SAHA-UNION



ของรายการเงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ซึง่สามารถใช้ได้ทนัทมีจี�านวน 4,368.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 495.98% 
ของหนี้ระยะสั้นดังกล่าว แต่ถ้ารวมส่วนของเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทอีก 1,614.47 ล้านบาท จะรวมเป็นหนี้สิน
หมุนเวียนทั้งหมด 2,495.26 ล้านบาท สินทรัพย์สภาพคล่องที่เป็นเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จะเป็น 175.07% 
ของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด แสดงถึงบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะช�าระหนี้ระยะสั้นที่จะถึงก�าหนดภายใน 1 ปี หรือ
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดครบถ้วนทันที โดยยังเหลือสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่อีก 75.07% ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสัดส่วน
ของหนี้ระยะสั้นที่เหมาะสม ถ้าช�าระหนี้ทั้งหมดทันที จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

  
 ดงันัน้ เมือ่ค�านงึถงึมลูค่าและระยะเวลาของแหล่งการได้มา และใช้จ่ายไปของกระแสเงนิทุนระยะส้ันน้ันมคีวามเหมาะสม

และสอดคล้องกัน
  

4.3 รายจ่ายลงทุน
 ในรอบปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายจ่ายลงทุนแบ่งเป็น ธุรกิจในประเทศ และธุรกิจต่างประเทศ รวม 968 ล้านบาท

  
 ส�าหรับธุรกิจในประเทศ เป็นการลงทุนเพิ่มใน เครื่องจักร  อุปกรณ์ ระบบงาน ซึ่งใช้ในการขยายก�าลังการผลิต หรือปรับปรุงสาย

การผลิต ของกลุ่มธุรกิจ พลาสติก ยาง โลหะ สิ่งทอ รวม 680 ล้านบาท และเป็นอุปกรณ์ให้เช่าทางการค้าประมาณ 56 ล้านบาท
  

 ส�าหรับธุรกิจต่างประเทศ มีการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 128 ล้านบาท ลงทุนเพิ่มในธุรกิจสิ่งทอเพื่อปรับปรุงการย้าย
โรงงาน 35 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์เพิ่มในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประมาณ  69 ล้านบาท   
  

4.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

4.4.1   โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวม 
5,104.29  ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 15,408.28  ล้านบาท สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.33  
ต่อ 1 เท่า  ดังนั้น แหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของหน้ีสินมีสัดส่วนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนของทุน ถ้าหากเปรียบ
เทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะมีอัตราส่วนอยู่ประมาณ 1.5 หรือ 2 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงสัดส่วนหนี้สินของ 
บรษิทัฯ ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ ดงันัน้ เจ้าหนีข้องบรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งน้อยมากเรือ่งการได้รบัช�าระหนีจ้ากบรษิทัฯ ในอนาคต 
ถ้าหากมีการขยายธุรกิจเพิ่มอีก บริษัทฯ สามารถจัดโครงสร้างกู้ยืมเงินหรือเพิ่มหนี้สินได้อีก  โดยยังอยู่ในระดับโครงสร้าง
เงินทุนที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงมาก

  
4.4.2 หนี้สิน
 หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน 2,495.26 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,609.03 ล้าน

บาท รวมหนี้สิน 5,104.29 ล้านบาท 
  
 หนี้สินหมุนเวียน แบ่งเป็น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 449.59 ล้านบาท มีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 52.32 ล้านบาท เจ้าหนี้

ทางการค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 1,562.15 ล้านบาท ซึง่จะมกีารช�าระตามระยะเวลาทีก่�าหนด ทัง้น้ีสอดคล้องกบัการรบัช�าระเงิน
จากลูกหนี้การค้าที่เป็นปกติธุรกิจของการด�าเนินงาน รวมทั้งการรับช�าระจากลูกหนี้อื่นๆ ด้วย ซึ่งมีจ�านวนเงินใกล้เคียงกับ
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น  นอกจากนี้ มีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 226.71 ล้านบาท และ
หนี้สินระยะสั้นที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 60.82 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้ระยะสั้นประเภทหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 
อีก 143.66 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินระยะสั้นข้างต้นทั้งหมดมีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ากับ 48.89%  แต่บริษัทฯ มีอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 2.61  ต่อ 1 เท่า  ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพียงพอใน
การช�าระหนี้เมื่อถึงก�าหนดอย่างครบถ้วน ไม่มีการกู้เงินระยะสั้นเพื่อใช้ผิดประเภทในการลงทุนระยะยาว 

  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งหักสุทธิจากส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีแล้ว จ�านวน 

2,291.29 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่ม โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในประเทศจีน มีระยะเวลาครบก�าหนดช�าระคืนในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ 
ไม่มหีลกัประกนัต่อภาระหนีส้นิดงักล่าว ทัง้นีภ้ายใต้สญัญากูย้มืเงนิได้ระบขุ้อปฏบิตั ิและเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ 
เช่น การด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และข้อจ�ากดัในการจ�าหน่าย จ่าย โอน ทรพัย์สนิทีม่คีวามส�าคญัต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
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 ส�าหรับเรื่องความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย และหนี้สินที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ของปี 2554 เท่ากับ 1.13 เท่า  
บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการบริหารสภาพคล่องเพื่อช�าระส่วนของเงินกู้ ตลอดจนหนี้อื่นๆ ที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 
1 ปี และดอกเบี้ยจ่าย ภายในแต่ละช่วงเวลาที่จะครบก�าหนดช�าระได้ครบถ้วน

  
4.4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ตามงบการเงนิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มจี�านวน 15,408.28 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 949.87 

ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2553 ซึง่มจี�านวน 14,458.41 ล้านบาท (ปรบัปรงุใหม่ตามมาตรฐานการบญัชทีีบ่งัคบัใช้ตัง้แต่ 
1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 

• ส่วนที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 738.08 ล้านบาท  และในระหว่างปีตามมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น มีการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลจ่าย 525 ล้าบาท ซึ่งท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 738.08 ล้านบาท และลด
ลง 525 ล้านบาทตามล�าดับ

•  ในส่วนที่ไม่ใช่เกิดจากผลการด�าเนินงานจริง คือ การรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 736.79 ล้าน
บาท ประกอบด้วย
1. รบัรูก้�าไรส่วนเกนิทนุจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนในหลักทรพัย์เผ่ือขายให้เท่ากบัราคาตลาด ซึง่ยงัไม่ใช่ก�าไรทีเ่กดิ

ขึ้นจริง สุทธิแล้วทั้งปีเพิ่ม 41.69 ล้านบาท 
2. มีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของงบตา่งประเทศ ซึ่งเกดิจากผลต่างอัตราแลกเปลีย่น มีผลท�าให้ส่วนของผู้

ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 691.8 ล้านบาท
3. ในงบของบรษัิทย่อยในต่างประเทศ มกีารเปลีย่นแปลงส่วนของส�ารองอืน่ในส่วนของผู้ถอืหุน้ ลดลง 14.24 ล้านบาท
4. รายการปรบัปรงุบวกกลับเงนิปันผลจ่ายส�าหรบัหุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชี จ�านวน 

17.54  ล้านบาท
  ตามที่กล่าวข้างต้น รวมกันแล้ว ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 949.87 ล้านบาท ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ณ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�านวนเงิน 15,408.28 ล้านบาท  
  

4.5 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
 ตามทีธ่รุกจิหลกัในปัจจบุนัคอืการลงทนุ ดงันัน้ รายได้หลักคือเงนิปันผลจากบรษิทัท่ีไปลงทุน  ซึง่มท้ัีงการลงทุนภายในและภายนอก

ประเทศ ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต คือ
  
1.  การลงทุนในธุรกิจพลังงานภายในประเทศ ในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด (RPCL) ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบยีน เป็นเงนิลงทนุจ�านวน 732.50 ล้านบาท ประเภทธุรกจิคอื ผลติกระแสไฟฟ้าด้วยก�าลงัการผลติ 1,400 เมกะวตัต์ ขาย
ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลตัง้แต่ปี 2553 เป็นต้นมา การจดัสรรเงนิปันผลองิกบัผลก�าไร
สทุธขิองบรษิทันัน้ๆ  ขณะนีม้โีอกาสค่อนข้างแน่นอนทีม่าตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ ในส่วนของการตคีวามเรือ่งสญัญา
เช่า และธรุกจิสมัปทานบรกิาร จะบงัคบัใช้ในปี 2556 ซึง่อาจท�าให้วธิกีารบนัทกึบญัชขีองบรษิทั RPCL ต้องเปลีย่นแปลง และ
มีผลท�าให้ก�าไรสุทธิในปีแรกๆ ลดน้อยลงจากประมาณการเดิม อนึ่ง เงินปันผลที่ RPCL จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอาจลดน้อยกว่าที่
ประมาณการไว้ ท�าให้มีผลกระทบต่อรายได้เงินปันผลรับของบริษัทฯ อาจลดน้อยลงตามไปด้วย

  
2.  ราคาถ่านหินในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนตามราคาพลังงาน มีผลต่อต้นทุนของโรงไฟฟ้าท่ีประเทศจีนท่ีบริษัทฯ ไปลงทุน ซึ่งใช้

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง แต่ด้วยราคาขายไฟฟ้าไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้เท่ากับสัดส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ท�าให้บางโรงงาน
ขาดทนุ หรอืก�าไรลดน้อยลง ดงันัน้อาจจะกระทบเงนิปันผลรบัในอนาคตด้วย เหตกุารณ์นีเ้กดิจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบเป็นแต่ละกรณี และด�าเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์

  
 ในส่วนของธรุกจิอสังหารมิทรพัย์ในประเทศจนี ตามประมาณการคาดว่าโครงการในระยะที ่1 จะสามารถโอนให้ผูซ้ือ้เรยีบร้อย

ภายในปี 2555 ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้บางส่วนนี้ในปี 2555 ส่วนระยะที่ 2 และ 3 จะมีการด�าเนินตามแผน
ในช่วงต่อไป

  
3.  เหตกุารณ์อทุกภยัทีอ่าจเกดิขึน้อกีในปี 2555 ท�าให้บรษิทัในกลุม่ในเขตบางชัน ต้องลงทุนสร้างแนวป้องกนัน�า้ท่วมอย่างถาวร 

อาจมค่ีาใช้จ่ายจากการนีป้ระมาณ 50 ล้านบาท แบ่งเฉลีย่ให้บรษิทัฯ ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัภาระค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่มผีลท�าให้
ก�าไรอาจน้อยลง เงินปันผลจ่ายอาจน้อยลงตามสัดส่วน
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รายการระหว่างกันและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

1. ลักษณะของรายการระหว่างกันที่ผ่านมา  
เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจของบริษัทที่มีเง่ือนไข
ทางการค้าทั่วไป ไม่ได้มีรายการผิดปกติ หรือคิดราคาท่ีไม่
เหมาะสม ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า 
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน  
ในฐานะบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุม่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดย
คดิดอกเบีย้ในอตัราทีอ่งิกบัอตัราดอกเบีย้ตามแต่ประเภทธรุกจิ
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง 

นโยบายในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิทัมนีโยบาย คอื ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตสุมผลทีต้่องมรีายการนัน้ๆ ซึง่มกัเป็นรายการปกติ
ทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจตามปกติอยู่แล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน หรือการให้กู้ยืมเงิน
ระหว่างกัน ราคาและผลตอบแทนที่คิดระหว่างกันเป็นไปตาม
ราคาตลาด เช่น ถ้าเป็นกรณีการคิดดอกเบ้ีย อัตราดอกเบี้ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่
เกดิรายการนัน้ๆ ซึง่อตัราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัเท่ากบัอตัราตลาด

บริษัทไม่มีกรณีเกิดรายการระหว่างกันที่ผิดปกติทางการค้า
หรือมีรายการระหว่างกันเป็นกรณีพิเศษ จึงไม่จ�าเป็นต้องมี
ความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกหรือผู้ช�านาญการท่ี
เป็นอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
บรษิทัฯ ไม่มแีบบข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย์หรอืร่างหนงัสอื
ชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้เปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน ซ่ึงท�าเพื่อลดสัดส่วน
การถือหุ้นไขว้ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางการที่เก่ียวข้อง
โดยผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว

2. ความจ�าเป ็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน
เนือ่งจากบรษิทัฯ มนีโยบายแยกบรษิทัทีท่�าการผลติสนิค้าออก
จากบริษัทใหญ่ ซึ่งเดิมบริษัทใหญ่ท�าหน้าที่ด้านการตลาด เป็น
ผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทการผลิตทั้งหมด ดังนั้น จึง
มีรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ลูกหนี้-เจ้าหนี้ระหว่างกัน  
ดอกเบี้ยรับ-จ่ายระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2550 รายการซื้อขาย
สินค้าระหว่างกันลดลงมาก เนื่องจากสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดได้แปรเปลี่ยนไป จึงต้องปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัว
มากขึ้น โดยโอนหน้าที่การขายส่วนใหญ่ให้แต่ละบริษัทการ
ผลติในกลุม่นัน้ๆ ส่วนรายการดอกเบีย้รบัจา่ยยงัคงมอียู ่เพราะ
จะได้รบัประสทิธผิลจากการบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุม่ให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุจงึมคีวามจ�าเป็นและสมเหตสุมผลของการเกดิ
รายการระหว่างกันเหล่านี้

3. ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน  
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็น บุคคลภายนอก ที่มี
ขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้
คณะกรรมการบรษิทัเคยอนมุตัใินหลกัการให้กระท�ารายการระหว่าง
กนัได้ในประเภททีเ่ป็นรายการปกติธรุกจิทางการค้าโดยทัว่ไปไว้แล้ว 
ในส่วนของการติดตามรบัจ่ายช�าระเงนิ มกีารก�าหนดวนัครบก�าหนด
ช�าระเงินของแต่ละรายการ และมีการก�ากับดูแลให้ด�าเนินการตาม
ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้การอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

4. นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันใน
อนาคต
ในกรณีมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ารายการ
อย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นส�าคัญ ทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต) และเปิดเผยข้อมูลในสาระส�าคัญอย่างเพียงพอ

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้น
ไป รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทจะน้อยลง เน่ืองจากที่ผ่าน
มารายการระหว่างกันส่วนมากจะเป็นรายการทางการค้าปกติ เช่น 
การซื้อขายสินค้า รายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น แต่บริษัทฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างช่องทางการ
ขายสินค้า และการบริหารงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจาก
เดมิ บรษิทัฯ เป็นผูท้�าการตลาด และจ�าหน่ายสนิค้าทีผ่ลติโดยบรษิทั
ในกลุ่ม เป็นให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าเอง ทั้งนี้ เพื่อ
ความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนการตัดสินใจในการเลือก
ผลิต หรือก�าหนดราคาขายสินค้าได้เองให้ทันกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ในอุตสาหกรรม และเพื่อความเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว 
ดังน้ันแนวโน้มรายการท่ีเคยเกิดข้ึนเป็นปกติจะน้อยลง ยกเว้นบาง
สินค้าที่มีสัญญาก�าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ แต่ธุรกิจการรับจ้าง
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2553 บริษัท
จะหยดุด�าเนินธรุกจิดังกล่าว โดยเปล่ียนประเภทเป็นให้เช่าทรพัย์สนิ
กับคู่ค้ารายเดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  
ดังน้ันรายการระหว่างกันเกี่ยวกับการท่ีบริษัทฯ เคยจ้างบริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน)  ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่เกิดรายการอีกต่อไป  ส่วนรายการการฝากเงิน 
การกู้เงิน ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นการ
บริหารเงินของภายในกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเกณฑ์   

ข้อมลูรายการระหว่างกนั ปี 2554 ปรากฏรายละเอยีดในหน้า 73 - 74 
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รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อกลุ่มบุคคลฯ
ลักษณะความ

สัมพันธ์

ข้อมูลระหว่างกัน

 ลกัษณะรายการ 
 มลูค่า
รายการ

(ล้านบาท) 
 นโยบายการก�าหนดราคา ความจ�าเป็น

1 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง 
จ�ากัด

บริษัทฯ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
มากกว่า 90%

1. เงนิฝาก-เงินรบัฝาก
2. ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจ่าย

3. เงนิปันผลรับ-จ่าย
4. ดอกเบีย้รับ-จ่าย

 233.26 
 1.55 

 
10.92 
 3.58 

เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554
จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
องิกบัประเภทและอตัรา
ของธนาคารพาณชิย์ขนาด
ใหญ่แห่งหนึง่

บรษิทัในกลุม่มสีภาพ
คล่องส่วนเกนิน�ามาฝาก
กบับรษิทัฯ เพ่ือบรหิาร
เงนิภายในกลุม่ให้มี
ประสทิธภิาพรวมทัง้เป็น
ปกตขิองการลงทนุควรมี
ผลตอบแทน

2 บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรม
ด้าย จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย   59.66  จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นปกตขิองการลงทนุควร
มผีลตอบแทน

3 บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด บุคคลที่
เกี่ยวข้องถือหุ้น
มากกว่า 10%

1. ซือ้-ขาย สินค้า
2. รายได้ค่าเช่า
3. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

 112.13 
 0.02 
 5.06 

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้
ราคาตามสญัญา
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

รวมปรมิาณการจดัซือ้
วตัถดุบิเพือ่อ�านาจการ
ต่อรองราคาท่ีดขีึน้

4 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์  
จ�ากัด

บุคคลที่
เกี่ยวข้องถือหุ้น
มากกว่า 10%

1. ซือ้-ขาย สินค้า
2. เงนิปันผลรับ-จ่าย
3. รายได้ค่าเช่า
4. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

 202.84 
 8.50 
 0.05 
 7.67 

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้
จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ราคาตามสญัญา
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

รวมปรมิาณการจดัซือ้
วตัถดุบิเพือ่อ�านาจการ
ต่อรองราคาท่ีดขีึน้

5 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล 
จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย  34.65 จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ ซึง่เป็นปกตธิรุกจิ

6 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ 
จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย  39.50 จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ ซึง่เป็นปกตธิรุกจิ

7 บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรม
สิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. ซือ้-ขาย สินค้า
2. เงนิปันผลรับ-จ่าย
3. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

 807.35 
 52.63 

 125.48 

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้
จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

รวมปรมิาณการจดัซือ้
วตัถดุบิเพือ่อ�านาจการ
ต่อรองราคาท่ีดขีึน้

8 บริษัท โรงงานรวม
อุตสาหกรรม จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย  38.19 จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ

9 บริษัท วีนัสบัททึ่น จ�ากัด บุคคลที่
เกี่ยวข้องถือหุ้น
มากกว่า 10%

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย  1.24 จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ

10 บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด บุคคลที่
เกี่ยวข้องถือหุ้น
มากกว่า 10%

1. ซือ้-ขาย สินค้า
2. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

3. ดอกเบีย้รับ-จ่าย

4. เงนิฝาก-เงินรบัฝาก
5. ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจ่าย

  4.74 
 0.11 

 0.54 
 

30.00 
 0.11 

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554
องิกบัประเภทและอตัรา
ของธนาคารพาณชิย์ขนาด
ใหญ่แห่งหนึง่

เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

รวมปรมิาณการจดัซือ้
วตัถดุบิ เพือ่อ�านาจการ
ต่อรองราคาท่ีดขีึน้ และ
บรษิทัในกลุม่มสีภาพ
คล่องส่วนเกนิน�ามาฝาก
กบับรษิทัฯ เพ่ือบรหิาร
เงนิภายในกลุม่ให้มี
ประสทิธภิาพ

กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2554
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ชื่อกลุ่มบุคคลฯ
ลักษณะความ

สัมพันธ์

ข้อมูลระหว่างกัน

 ลกัษณะรายการ 
 มลูค่า
รายการ

(ล้านบาท) 
 นโยบายการก�าหนดราคา ความจ�าเป็น

11 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

1. เงนิฝาก-เงินรบัฝาก
2. ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจ่าย

3. เงนิปันผลรับ-จ่าย
4. รายได้ค่าบริการ
5. ดอกเบีย้รับ-จ่าย

  10.74 
 0.03 

 22.70 
 0.01 
 0.37  

เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554
จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ราคาตามสญัญา
องิกบัประเภทและอตัรา
ของธนาคารพาณชิย์ขนาด
ใหญ่แห่งหนึง่

บรษิทัในกลุม่มสีภาพ
คล่องส่วนเกนิน�ามาฝาก
กบับรษิทัฯ เพ่ือบรหิาร
เงนิภายในกลุม่ให้มี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้เป็น
ปกตขิองการลงทนุควรมี
ผลตอบแทน

12 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน 
จ�ากัด

ผู้ถือหุ้น 10 ราย
แรกที่มีบุคคล
เกี่ยวโยงกัน

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย  10.64   จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นปกตขิองการลงทนุควร
มผีลตอบแทน

13 บริษัท วิสาหกิจยางไทย 
จ�ากัด

บริษัทฯ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย
2. รายได้ค่าเช่า
3. ดอกเบีย้รับ-จ่าย

4. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

 5.84 
 1.49 
 0.24 

 4.64 

จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ราคาตามสญัญา
องิกบัประเภทและอตัรา
ของธนาคารพาณชิย์ขนาด
ใหญ่แห่งหนึง่
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

เพือ่พฒันาทีด่นิทีว่่าง
เปล่าของบรษิทัฯ ให้เกดิ
ประโยชน์เพิม่ขึน้โดย
ให้เช่าทีเ่พือ่การปลกูยาง

14 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์  
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่

1. ซือ้-ขาย สินค้า
2. เงนิปันผลรับ-จ่าย
3. รายได้ค่าเช่า
4. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

 12.36 
 20.93 
 3.30 
 1.28 

เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้
จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ราคาตามสญัญา
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

รวมปรมิาณการจดัซือ้
วตัถดุบิ เพือ่อ�านาจการต่อ
รองราคาทีด่ขีึน้ และเป็น
ปกตขิองการลงทนุควรมี
ผลตอบแทน

15 บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่น
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

กรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องถือ
หุน้มากกว่า 10%

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย
2. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

 2.38 
 0.03 

จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

เป็นปกตขิองการลงทนุควร
มผีลตอบแทน

16 บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด บริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่

1. เงนิฝาก-เงินรบัฝาก
2. ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจ่าย

3. ดอกเบีย้รับ-จ่าย

 21.20 
 0.05 

 0.30 

เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554
องิกบัประเภทและอตัรา
ของธนาคารพาณชิย์ขนาด
ใหญ่แห่งหนึง่

บรษิทัในกลุม่มสีภาพ
คล่องส่วนเกนิน�ามาฝาก
กบับรษิทัฯ เพ่ือบรหิาร
เงนิภายในกลุม่ให้มี
ประสทิธภิาพ

17 บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด บริษัทฯ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. เงนิฝาก-เงินรบัฝาก
2. ดอกเบีย้รับ-จ่าย

3. ซือ้-ขาย สินค้า
4. รายได้ค่าเช่า
5. ดอกเบีย้ค้างรับ-ค้างจ่าย

6. ลกูหนี-้เจ้าหนี้

 6.00 
 0.07 

 0.34 
 0.42 
 0.01 

 0.07 

องิกบัประเภทและอตัรา
ของธนาคารพาณชิย์ขนาด
ใหญ่แห่งหนึง่
เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้
ราคาตามสญัญา
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554
เป็นยอดคงค้างระหว่างกนั 
ณ  วนัสิน้ปี 2554

บรษิทัในกลุม่มสีภาพ
คล่องส่วนเกนิน�ามาฝาก
กบับรษิทัฯ เพ่ือบรหิาร
เงนิภายในกลุม่ให้มี
ประสทิธภิาพ

18 บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ถือหุ้น
มากกว่า 10%

1. เงนิปันผลรับ-จ่าย  0.56 จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ยอดรวมมลูค่ารายการระหว่างกนัในปี 2554 1,905.78
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เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน  นายสมภพ  อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ม ี
นางอารยา  อรุณานนท์ชัย  และ  นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง  ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มกีารประชมุ 4 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชมุทุกครัง้ โดยประชมุร่วมกบัฝ่าย
จัดการ,ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและความเพียง
พอในการเปิดเผยข้อมลู ความเพยีงพอของการควบคมุภายใน และความเหมาะสมของการบรหิารความเสีย่ง ตดิตามและให้ข้อเสนอแนะ
เพือ่ปรบัปรงุแก้ไข   ได้รายงานผลการสอบทานให้กบัคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยมกีจิกรรมการสอบทาน สรปุได้ดงันี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 2554 ของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบันโยบายทางการ
บัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติ ความถูกต้องของงบการเงิน บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่องบ
การเงินอย่างมีสาระส�าคัญและได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดท�างบการเงินเป็น
ไปตามมาตรฐานการบัญชี และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูของรายการดงักล่าวตาม
เกณฑ์และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ได้มกีารด�าเนนิการอย่าง
สมเหตสุมผลโดยค�านงึถงึประโยชน์ของบรษิทัและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอตามมาตรฐานการบญัชแีละตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดท�าระบบการบริหารความเส่ียง   มีการก�าหนด
ความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยง

4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับ
แผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี ทบทวนผลการตรวจสอบภายใน และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไข รวมถึง
ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน

5. สอบทานให้บริษัทถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ทั้งการปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6. การประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพจิารณาคณุสมบัติและค่าตอบแทนท่ีผู้สอบบญัช ีเสนอ และเห็นชอบให้คณะกรรมการบรษัิทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

( นายสมภพ   อมาตยกุล )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหยูเนี่ยน  จ�ากัด (มหาชน) 
วันที่  22  กุมภาพันธ์   2555

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฎในรายงานประจ�า
ปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฎิบัติอย่าง
สม�า่เสมอ ทัง้ยงัใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงั และประมาณการอย่างดทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิและได้ปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชทีีไ่ด้มกีารเปลีย่นแปลงและบงัคบัใช้โดยตัง้แต่วนั
ที่ 1 มกราคม 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะของบริษัท บัญชีเงินลงทุนได้บันทึกตามวิธีราคาทุนเดิม เสมือนหนึ่งใช้วิธีนี้ในงบ
การเงินตั้งแต่เริ่มแรก ส�าหรับงบการเงินรวม ยังคงใช้วิธีรับรู้ก�าไรขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเหมือนเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ได้จัดท�ารายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ปรับเปลี่ยน หรือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
ด้วย ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการได้จดัให้มกีารด�ารงรกัษาไว้ ซ่ึงระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าการ
บนัทกึข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิและเพือ่ให้ทราบจดุอ่อน เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิ
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็น 
ผูดู้แลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการควบคมุภายใน ส่วนความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ว
กับเรื่องนี้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในเอกสารหน้า 75 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

( นายพนัส  สิมะเสถียร )            
ประธานกรรมการ

วันที่  22  กุมภาพันธ์   2555

( นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล )
กรรมการผู้อ�านวยการ

รายการความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการ
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงนิสดรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั สหยเูนีย่น จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้
บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมลูในงบการเงนิเหล่านี ้ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธันวาคม 2554 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งมียอดสินทรัพย์
รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 จ�านวน 6,943 ล้านบาท รายได้รวม
และขาดทุนสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 
1,065 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทตามล�าดบั (2553: สินทรพัย์รวม
จ�านวน 4,273 ล้านบาท รายได้รวมและขาดทุนสุทธิส�าหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�านวน 904 ล้านบาท และ 94 ล้าน
บาทตามล�าดบั) งบการเงนิของบริษทัย่อยเหลา่นีต้รวจสอบโดยผู้
สอบบัญชีอื่น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ย่อยเหล่านัน้แล้ว การเสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วนทีเ่กีย่วกบั
บรษิทัย่อยดงักล่าวในงบการเงนิรวม จงึถอืตามรายงานของผูส้อบ
บัญชีอื่นนั้น นอกจากนี้งบการเงินรวมของปี 2554 มียอดคงเหลือ
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวนหนึ่งตามวิธีส่วนได้เสียจ�านวน
ประมาณ 5,375 ล้านบาท (2553: 5,701 ล้านบาท) และมีส่วน
แบ่งขาดทุนส�าหรับปี 2554 จ�านวน 6 ล้านบาท (2553: ส่วนแบ่ง
ก�าไรจ�านวน 321 ล้านบาท) ซึง่ค�านวณจากงบการเงนิทีต่รวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่น ดังนั้นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าในส่วน
ที่เกี่ยวกับบริษัทร่วมเหล่านี้ ในงบการเงินรวมส�าหรับปีจึงถือตาม
รายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้นด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รบัรองทัว่ไปซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏบิตังิานเพ่ือ
ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่างบการเงนิแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการ
ใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่ผูบ้รหิารเป็นผูจ้ดัท�าขึน้ ตลอดจน
การประเมนิถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่�าเสนอใน
งบการเงนิโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบ

กับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นท่ีกล่าวถึงในวรรคก่อนให้ข้อสรุป
ที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยและเฉพาะของบรษิทั สหยเูนีย่น จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงิน 
ข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
และข้อ 5 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดย 
สภาวชิาชพีบญัชเีพือ่จดัท�าและน�าเสนองบการเงนินี ้ทัง้นี ้บรษิทัฯ
ได้ปรบัย้อนหลงังบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และส�าหรบั
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน เพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชีใหม่ดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติ

งบการเงินรวมของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด 
(มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น�ามาแสดง
เปรียบเทียบนี้  ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นใน
ส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นในส่วนที่
เกีย่วข้องกบับรษิทัย่อยในต่างประเทศและบรษิทัร่วมจ�านวนหนึง่
และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
ตามรายงานลงวันที่   24 กุมภาพันธ์ 2554 

( เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบก�าไรขาดทุน
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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งบกระแสเงินสด 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2554 คือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ และนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ซึ่งสังกัด บริษัท  
ส�านักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกท้ังเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในวาระเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชี  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี มกีารเสนอรายช่ือผูส้อบบญัชไีว้อย่างน้อย 3 คน ซึง่สงักดัส�านกังาน
สอบบัญชีเดียวกัน โดยรายชื่อทั้งหมดที่เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต.ก�าหนด และแจ้งความเป็นอิสระตามที่กล่าว
ไว้ในวรรคข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

ในรอบปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส�านักงาน  เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ซึ่งเป็นส�านักงานที่ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สังกัด เป็นจ�านวนเงินรวม 7,820,000.-บาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชี
ให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรง หรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี  หรือส�านักงานสอบบัญชีอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าบริการอื่น  (Non-audit fee)  
ในรอบปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) หรือไม่มีงานบริการอื่นที่ยังไม่แล้วเสร็จที่จะต้องจ่าย
ในปีถัดไปให้กับผู้สอบบัญชี หรือส�านักงานสอบบัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด หรือ บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และ
ส�านักงานสอบบัญชีอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  (หน้า 47 - 48) 
1.1 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลง

คะแนนโดยอ�านวยความสะดวกเรือ่งต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องให้ผูถ้อืหุน้ 

1.2 บริษัทฯ ไม่เคยจ�ากัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
1.4 หนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุน้และข้อมลูต่างๆ จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทกุ

รายเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
1.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลงบการเงิน รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน 

ข้อมูลรายงานประจ�าปีล่าสุดแก่ผู ้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาตัดสินใจลงมติในวาระที่เกี่ยวข้อง

1.6 ผูถ้อืหุน้มสีทิธพิจิารณาวาระค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.7 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.8 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลผ่าน 
website ของบริษัทฯ

1.9 ไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุโดยไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า
1.10 สัดส่วน Free Float 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (หน้า 48 - 49)

2.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 

2.2 สิทธิการลงคะแนนเสียง 

2.3 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วง
หน้าใน website ก่อนจัดส่งเอกสาร

2.4 ผูถ้อืหุน้ทกุรายสามารถเสนอวาระการประชมุก่อนวนัประชมุล่วง
หน้า 4 เดือน

2.5 การแจ้งวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และวิธีการนับ
คะแนน

2.6 เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

2.7 รายการระหว่างกัน เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องมีรายการ

หมวดที่ 3  การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (หน้า 49 - 51)

3.1 สิทธิผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย

3.2 นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.3 นโยบายการดูแลพนกังานและการพัฒนาทักษะ ความสามารถ

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

3.8 นโยบายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

3.9 นโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทจุรติ หรอืคอร์รปัชัน่

3.10 นโยบายในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม แลปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

3.11 ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (หน้า 51 - 52)

4.1 การเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
4.2 โครงสร้างการถือหุ้น
4.3 รายชื่อคณะกรรมการ การถือหุ ้น ประวัติ ประสบการณ ์

การท�างาน
4.4 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4.5 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย
4.6 นโยบายการให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสีย
4.7 การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน
4.8 รายงานของผู้สอบบัญชี
4.9 ข้อมูลสถานะการเงิน และค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ
4.10 ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาะวะการแข่งขันและ 

แนวโน้มของแต่ละธุรกิจ
4.11 ปัจจัยความเสี่ยง และการด�าเนินธุรกิจ
4.12 หน่วยงานและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (หน้า 52 - 55)

5.1 นโยบาย และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ
5.2 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
5.3 ภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 
5.4 การแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะ

กรรมการและฝ่ายจัดการ
5.5 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ 
5.6 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถรายงาน

ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบเสนอผลการสอบทาน ระบบการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

5.7 การประชุมคณะกรรมการ
5.8 เลขานุการบริษัทฯ
5.9 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ และการแยกต�าแหน่ง

หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ
5.10 ความรับผิดชอบของกรรมการ และการเข้าร่วมฝึกอบรมใน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็น
กรรมการที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ�าปี
5.12 เรื่องแผนสืบทอดต�าแหน่ง
5.13 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
5.14 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.15 คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตร (CHARTER) ขอบเขต 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
5.16 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
5.17 กรรมการอิสระ มีจ�านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
5.18 การประชมุกนัเองของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร/กรรมการอสิระ 
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บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000971 (เดิม บมจ. เลขที่ 344)
ส�านักงานใหญ่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (66-2) 311-5111-9, 332-5600
โทรสาร : (66-2) 331-5668
www.sahaunion.co.th

บริษัทฯ ด�าเนินการด้านการลงทุน ให้บริการด้านการเงินกับบริษัทในกลุ่ม และจ�าหน่ายสินค้าบางผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ�านวน 300 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียน และช�าระแล้วทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (66-2) 229-2800, 654-5599  

โทรสาร : (66-2) 359-1259

ผู้สอบบัญชี

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ หรือนายกฤษดา เลิศวนา

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด  

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (66-2) 264-0777  

โทรสาร : (66-2) 264-0789, 661-9192

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
(ส�าหรับจ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว  โปรดดูในห้วข้อข้อมูลการลงทุนทางตรงของบริษัทใน
หน้า 18 - 19)

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

ธุรกิจสิ่งทอ

•  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานเลขที่ 205 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กม. 39.5 
ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์  : (66-2) 323-1085-7
โทรสาร  : (66-2) 710-8808

•  บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 205 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
กม. 39.5 ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์  : (66-2) 323-9285-6
โทรสาร  : (66-2) 323-9181

•  บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : (66-2) 514-7555, 530-0511-24
โทรสาร  : (66-2) 538-4247

•  บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : (66-2) 530-7040-54
โทรสาร  : (66-2) 539-6124

•  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 205 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ส�านักงานสาขาที่ (2) เลขที่ 589/48 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  : (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 ยาง และโลหะ

•  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานเลขที่ ง. 1 หมู่ที่ 13 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์  : (66-2) 517-0105-8, 517-9052-5, 517-8217-21 
โทรสาร  : (66-2) 517-9056, 517-0345, 517-1016

ส�านักงานสาขาที่ (1)  เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 1 ต�าบลแสนตุ้ง 
อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150

ส�านักงานสาขาที่ (2) เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด 
กม. 38 ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24180

•  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์  : (66-2) 517-0109-14
โทรสาร  : (66-2) 517-0529

•  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ ง. 12 หมู่ที่ 13 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510
โทรศัพท์  : (66-2) 517-0100-3  
โทรสาร  : (66-2) 517-0104

•  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 11/3 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์  : (66-2) 919-8893-5
โทรสาร  : (66-2) 517-1863

ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด 
กม. 38 ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24180

•  บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 11/2 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์  : (66-2) 919-8996-8 
โทรสาร  : (66-2) 517-8167

•  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 99/11 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด 
ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์  : (66-38) 842-130-5
โทรสาร  : (66-38) 842-129

•  บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์  : (66-2) 919-9930
โทรสาร  : (66-2) 919-9931

ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 70/1 หมู่ที่ 1 ต�าบลแสนตุ้ง 
อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โทรศัพท์  : (66-39) 696-421

•  บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 โทรศัพท์  : (66-2) 919-9930
 โทรสาร  : (66-2) 919-9931

 ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ต�าบลทับไทร 
 อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
 โทรศัพท์  : (66-39) 447-300

 ส�านักงานสาขาที่ (2) เลขที่ 70/2 หมู่ที่ 1 ต�าบลแสนตุ้ง 
 อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
 โทรศัพท์  : (66-39) 696-423

ธุรกิจคอมพิวเตอร์

•  บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9, 311-6881-2
โทรสาร  : (66-2) 311-6889 (เซิฟเวอร์), 
   (66-2) 311-6869 (ฝ่ายจัดซื้อ)

ส�านักงานสาขาท่ี (1) เลขท่ี 142/1-2  ซอยลาดพร้าว  80  
(จนัทมิา)  ถนนลาดพร้าว  แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์  : (66-2) 530-0505  
โทรสาร  : (66-2) 530-2940 (ศูนย์บริการลูกค้า)
   (66-2) 530-1955 (คลังสินค้า)
   (66-2) 530-2388  (แผนกติดตั้ง)
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ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

•  Zhejiang Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.
Jiashan County Economic Development Area, 
Zhejiang Province, China

•  Jiangsu-Union Group Cogeneration Co., Ltd.
(ชื่อเดิม 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 ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 332-3882

ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 245 หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านไร่ 
อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : (66-32) 719-300 # 1000
โทรสาร  : (66-32) 719-300 # 1090

ธุรกิจผลิตสารเคมี

•  Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.
Taixing Economic Development Area, 
Jiangsu Province, China

•  Yixing-Union Biochemical Co., Ltd.
Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu Province, China

กลุ่มการค้า  การลงทุน  และบริการ

ธุรกิจการค้า

•  บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
 โทรสาร  : (66-2) 331-5668

•  บริษัท ยูเนี่ยนยูนิเวอร์ส จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 52/16-17 ซอยเจริญกรุง 41 ถนนเจริญกรุง 
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  : (66-2) 266-2976-80
โทรสาร  : (66-2) 237-6468

ธุรกิจการลงทุน และอื่นๆ 

•  บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
 โทรสาร  : (66-2) 331-5668

•  บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

•  บริษัท เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

•  บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 336 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท 
ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

•  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : (66-2) 514-7555, 530-0511-24
โทรสาร  : (66-2) 538-3292

163 SAHA-UNION



•  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด 
ส�านักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : (66-2) 514-7555, 530-0511-24
โทรสาร : (66-2) 538-3292

•  บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

•  บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

•  บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) 
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : (66-2) 514-7555, 530-0511-24
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

12th 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

ธุรกิจบริการ

•  บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 20 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : (66-2) 251-5288
โทรสาร  : (66-2) 254-6383

•  บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

ส�านักงานสาขาท่ี (1) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ถนนบางนา-ตราด 
(กม. 38) ต�าบลบางสมคัร อ�าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
24180
โทรศัพท์  : (66-38) 842-108-9 
โทรสาร  : (66-38) 842-109

•  บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9  
โทรสาร  : (66-2) 331-5668

•  บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ส�านักงานสาขาท่ี (1) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ถนนบางนา-ตราด 
(กม. 38) ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์  : (66-38) 842-108
โทรสาร  : (66-38) 842-109

•  บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ส�านักงานสาขาท่ี (1) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 5 ถนนบางนา-ตราด 
(กม. 38) ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์  : (66-38) 842-108
โทรสาร  : (66-38) 842-109

•  บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  : (66-2) 311-5111-9
โทรสาร  : (66-2) 331-5668
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ดัชนีตามแบบรายการ 56-2

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลข

ทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร จ�านวนและชนิด

ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

1.2 ชื่อ สถานท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 

โทรศพัท์ โทรสาร จ�านวนและชนดิของหุ้นทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดของนติิบคุคลนัน้

1.3 ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิง

อื่นๆ 

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ

ของบรษิทั และบรษิทัย่อย ข้อมลูเปรยีบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา 

ข้อมูลการลงทุนของบริษัททางตรง ผลการด�าเนินงาน

และฐานะการเงนิเปรียบเทยีบ 5 ปี โครงสร้างรายได้ และ

โครงสร้างการลงทุนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 สรุปสาระส�าคัญโดยสังเขปของลักษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและ

นโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

3.2 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมาของ

ลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาด และภาวะการ

แข่งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทย่อย 

และบริษัทร่วม โดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์หรือ

กลุ่มธุรกิจ แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพ

การแข่งขนัในอนาคต รวมถงึปัจจยัความเสีย่งและ

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. กิจกรรมเพื่อสังคม

5. คณะกรรมการ และผู้บริหาร

5.1 รายชื่อคณะกรรมการ พร ้อมวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ ต�าแหน่งงานปัจจุบัน

5.2  ประวตัข้ิอมลูการอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

5.3 ผังคณะกรรมการและผู้บริหาร

6. โครงสร้างการถือหุ้น

6.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

6.2 โครงสร้างการถือหุ้น

 รายชือ่ผูถ้อืหุ้นท่ีถอืหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก  พร้อมท้ัง

จ�านวนหุ้นที่ถือ

6.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

6.4  สัดส่วนการถือหุ ้นของกรรมการบริษัทฯ และ 

ผู้บริหาร ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีที่ผ่านมา

6.5 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

6.6 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

6.7 ค่าตอบแทนอื่น

 เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

7.     โครงสร้างการจัดการ

7.1 คณะกรรมการบริษัท

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

7.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.     การก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

8.3  การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

8.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

8.5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.     การควบคุมภายใน

10.   ปัจจัยความเสี่ยง

11.   ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ

12.   รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ของคณะกรรมการ

13.   รายงานการก�ากับดูแล  และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

14.   รายการระหว่างกัน

14.1 เป ิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจม ี

ความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

14.2 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ

ระหว่างกนั

14.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันใน

อนาคต

15. รายงาน และ งบการเงิน

15.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

15.2 งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุน ฯลฯ 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

15.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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ที่ตั้งและส�านักงาน
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