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วิสัยทัศน์ (Vision)
บรษิทัลงทนุชัน้น�ำท่ีได้รบัควำมเชือ่ถอื ท่ีลงทุนในธุรกจิ
หลำกหลำย และบริหำรจัดกำรกำรลงทุน ให้บริษัท
เจริญเติบโต และมีควำมม่ันคงอย่ำงยั่งยืน โดยมี 
ผลตอบแทนคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน

พันธกิจ (Mission)
• พัฒนำธุรกิจที่มีอยู่ ให้เติบโต แข็งแกร่ง

• ต่อยอดธุรกิจท่ีบริษัทในกลุ ่มมีควำมช�ำนำญ หรือมี 
องค์ควำมรู้

• จัดกำรกำรลงทุนท่ีมีอยู่ และสรรหำกำรลงทุนใหม่ๆ ที่มี
ศักยภำพระยะยำว และมีผลตอบแทนกำรลงทุนที่ดี

• เสริมสร้ำงผู้บริหำรรุ่นใหม่ๆ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มีควำมเป็นผู้น�ำ สำมำรถเข้ำกับวัฒนธรรมองค์กร ท่ียึด
หลักคุณธรรม คุณภำพ คุณประโยชน์

• ส่งเสริมและให้โอกำสบุคลำกร ได้มีกำรพัฒนำควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง

• ปลูกฝังค่ำนิยมองค์กรที่ดีอย่ำงสืบเนื่อง

• ก�ำกบัดูแลกิจกำรให้มีกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมีประสทิธภิำพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่ำ และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม 
ต่อบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ได้แก่ 
พนักงำน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง 
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ

ServiceQualityintegrityคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์



เป้าหมาย (Goal)
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ ให้กำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ  
มีระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมเจริญเติบโต มุ่งมั่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ภำยใต้ค่ำนิยม คุณธรรม 
คุณภำพ คุณประโยชน์

กลยุทธ์ (strateGy) 
ลงทนุในธุรกจิท่ีมผีลตอบแทนเหมำะสม โดยค�ำนึงถงึควำมเสีย่งต่ำงๆ  
ท่ีอำจเกดิขึน้ พร้อมท้ังปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
เปลีย่นแปลงในอนำคต



สารบ ัญ

03	 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

04	 รายงานคณะกรรมการบริษัท

08	 คณะกรรมการ

18	 ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท 

	 เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

19	 ผังคณะกรรมการและผู้บริหาร 

20	 การลงทุนทางตรงของบริษัทฯ	(ในกลุ่มสหยูเนี่ยน) 

22	 ผลการดำาเนินงาน	และฐานะการเงินเปรียบเทียบ	5	ป ี

24	 โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

25	 โครงสร้างการลงทุน	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

26	 ธุรกิจสิ่งทอ

28	 ธุรกิจพลาสติก	ยาง	และโลหะ

30	 ธุรกิจการค้า

33	 ธุรกิจโรงแรม

34	 ธุรกิจพลังงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

36	 ธุรกิจอื่นๆ	ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

39	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	

44	 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

49	 โครงสร้างการถือหุ้น 

53	 โครงสร้างการจัดการ 

61	 การกำากับดูแลกิจการ	

74	 การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 

80	 ปัจจัยความเสี่ยง 

84	 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

96	 รายการระหว่างกัน

98	 รายการระหว่างกันของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด	(มหาชน) 

	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

100	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

101	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

102	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

103	 งบแสดงฐานะการเงิน

112	 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

195	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

196	 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

198	 ดัชนีตามแบบรายการ	56-2

200	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

201	 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

204	 ที่ตั้งและสำานักงาน
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(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 2557 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้รวม 10,825.9 10,835.4 11,008.5

รายได้จากการขายและบริการ 9,685.8 9,418.1 9,332.8

ก�าไรขั้นต้น 1,219.4 1,137.5 945.6

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,003.3 938.5 1,209.5

สินทรัพย์รวม 22,136.9 21,474.5 23,435.4

หนี้สินรวม 2,823.9 2,627.4 5,786.0

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 19,313.0 18,847.2 17,649.4

อัตราก�าไรต่อรายได้รวม (%) 9.27% 8.66% 10.99%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 3.46 3.24 4.17

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 61.32 59.95 55.87

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท) 61.32 59.95 55.87

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 4.60% 4.18% 5.32%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (%) 5.71% 5.59% 7.65%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (เท่า) 0.16 0.15 0.36

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 2557 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้รวม 2,760.9  3,065.0  2,232.7 

รายได้จากการขายและบริการ 1,283.7  1,137.1  1,075.1 

ขายส่งออก 536.4  488.1  470.4 

ขายในประเทศ 747.3  649.0  604.7 

ก�าไรขั้นต้น 18.2  19.8  13.3 

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,205.8  1,449.8  1,018.0 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 4.02  4.83  3.39 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.75  2.00  1.50 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 45.81  43.70  40.75

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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รายงานคณะกรรมการบริษัท

กลุ่มสหยูเน่ียน ขอยืนยันควำมพร้อมใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจ และบริหำรงำนอย่ำงเต็ม
ศกัยภำพ โดยยดึถอืปฏิบัติตำมค่ำนิยมหลกั
ของกลุม่สหยเูน่ียน คือ “คณุธรรม คุณภำพ 
คุณประโยชน์” ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบำย 
กำรก�ำกบัดูแลกจิกำรท่ีด ีด�ำเนินงำนอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
มีนโยบำยในกำรด�ำเนินกำรเพ่ือต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยโครงสร้ำงองค์กร
ได้จดัให้มีระบบตรวจสอบภำยใน เพือ่ป้องกนั
มิให ้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทมีส ่วน
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และมีกำร
ติดตำมดแูลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็น
ประจ�ำ ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง ปรับปรุง
กระบวนกำรท�ำงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนมำกขึ้น เพื่อควำมแข็งแกร่งและ
เติบโตขององค์กรอย่ำงยั่งยืน 

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
ประธานกรรมการ 
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 ภาพรวมเศรษฐกจิโลกในช่วงปลายปี 2557 ธนาคารกลาง

ของหลายประเทศต่างพยายามปรับนโยบายและมาตรการ

ทางการเงนิ เพือ่ต่อสูก้บัอตัราเงนิเฟ้อทรงตวัต�า่ทัง้โลก รวมทัง้

ราคาน�้ามันได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ผนวกกับ 

ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ของจีน ซึ่งเป็นผู ้บริโภค 

รายใหญ่ ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ยังเป็นปัจจยัทีจ่ะดึงอตัราเงนิเฟ้อ

ทรงตวัต�า่อยู่อีก จากสภาวะดงักล่าวส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ 

โลกชะลอตวั และยังคงสุม่เสีย่งทีจ่ะเกิดภาวะการถดถอยของ

เศรษฐกิจโลก แม้ว่าธนาคารกลางของหลายประเทศ

พยายามอัดฉีดสภาพคล่องเต็มที่ โดยมีมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ เพื่อช่วยดันเงินเฟ้อ ได้แก่ มาตรการผ่อนคลาย

การเงินเชิงปริมาณ (QE) การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

และการดึงค่าเงินให้อ่อนลง ส�าหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย 

ประเด็นเร่ืองค ่าเงินไม่ได ้มีนัยต ่อการดึงเงินเฟ้อขึ้น 

เพยีงอย่างเดียว แต่ยงัมปีระเดน็เรือ่งความสามารถทางการ

แข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

 ส�าหรบัเศรษฐกจิของประเทศไทย ถึงแม้ว่าปี 2557 ช่วง

ครึ่งป ีหลัง เศรษฐกิจจะมีการขยายตัวมากขึ้น จาก

สถานการณ์ทางการเมอืงทีค่ลีค่ลายลง แต่อัตราการขยายตวั

ต�่ามาก ท�าให้แรงส่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของปี 2558  

มน้ีอย เศรษฐกิจไทยจะยงัอยูใ่นเส้นทางการฟ้ืนตัว ภาคส่งออก

ไทยได้รบัผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั 

อัตราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวนค่อนข้างมาก และภาวะการ

ลงทนุซบเซา คาดการณ์ว่าปี 2558 จะยงัเป็นอกีปีท่ีเศรษฐกิจ

ไทยอาจจะขยายตัวได้ต�่า เนื่องจากการบริโภคยังขาดก�าลัง

ซือ้ หนีส้นิภาคครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้ แม้ว่าจะมปัีจจยับวก คอื 

ราคาน�้ามันที่ปรับลดลงมาก เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพ่ึงพา

และใช้น�า้มันเป็นพลงังานมาก ทัง้การส่งออก การท่องเทีย่ว 

โดยเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรม มต้ีนทนุการผลติลดลง กระตุน้

ให้ผู้ผลิตปรับลดราคาสินค้า เพิ่มอ�านาจซื้อให้กับภาคธุรกิจ

และประชาชน ซึ่งจะท�าให้ความต้องการใช้จ่ายในประเทศ

ขยายตัวขึ้น 

 ในระยะเวลาหลายปีที่ผ ่านมา กลุ ่มสหยูเนี่ยนได้

พยายามศกึษาและหาการลงทนุใหม่มาอย่างต่อเนือ่ง ธรุกจิ

อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้มีผลตอบแทนที่ดี แต่ใน

ระยะยาวยังคงมีความเสี่ยงในการเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน เพื่อที่จะรักษาให้มีการเติบโตต่อไป  

ในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทย่อยที่ส�าคัญ คือ  

เดือนเมษายน 2557 บรษัิท ยเูนีย่นเทคโนโลยี ่(2008) จ�ากดั 

(มหาชน) ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี เดือนพฤษภาคม 2557 ได้จัดตั้ง

บรษัิทย่อยแห่งใหม่ คือ บรษิทั เดอะรอยลัโฮเตล็ จ�ากดั (RH) 

สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษัิทฯ อยูท่ีร้่อยละ 96 เพือ่ลงทนุซือ้

สนิทรัพย์และธุรกจิโรงแรม ฮลิตัน หัวหนิ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ทีต้ั่งอยูท่ี่อ�าเภอหัวหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นโครงการ

ลงทุนในธุรกิจสายใหม่ จ�านวนเงินลงทุน 3,200 ล้านบาท 

เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โรงแรม โดยสามารถด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องได้ทันที ถือเป็น

โอกาสใหม่ที่จะสามารถขยายการลงทุนออกไปได้อีก แม้ว่า

การประกอบธุรกิจโรงแรมจะไม่มีผลตอบแทนมากนัก 

ในระยะส้ัน แต่ในระยะยาวจะสามารถให้ผลตอบแทนการลงทนุ

ที่ดี และมูลค่าทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจาก 

สถานที่ตั้งโรงแรมอยู่บนที่ดินในบริเวณที่ดีที่สุด และมีราคา

สูงที่สุดของเขตเมืองหัวหิน รวมทั้งเขตเมอืงหัวหินจะมีการ

พัฒนาเติบโตขึ้นอีกต่อเนื่อง 

 ส�าหรับการด�าเนินงานของกลุ่มสหยูเนี่ยน ซึ่งมีความ

หลากหลายในการประกอบธรุกิจ ในปี 2557 ท่ีผ่านมา แต่ละ

ธรุกิจมผีลการด�าเนนิงาน และการเปล่ียนแปลงทีส่�าคัญ ดงันี้ 

 ธุรกิจสิ่งทอ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป ซึง่เป็นตลาดต่างประเทศหลกั 

ที่ยังอยู่ในสภาพซบเซาอย่างต่อเนื่อง และจากปัจจัยอื่น 

ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต 

คอื ฝ้าย มคีวามผนัผวน และมกีารแข่งขนัด้านราคาสงู จาก

ประเทศคูแ่ข่งขนัทีม่คีวามได้เปรียบในเร่ืองต้นทนุแรงงานต�า่ 

อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทยังมีความได้เปรียบคู่แข่งขัน 

เนื่องจากเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถสนองตอบความต้องการ 

รวมทัง้สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ในเร่ืองคุณภาพ และ

การส่งมอบที่ตรงเวลา
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ธรุกจิพลาสตกิ ยาง และโลหะ 
	 	การผลติผลติภัณฑ์กระติกน�า้ มกีารพัฒนาผลติภณัฑ์ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และขยายก�าลังการผลิต 

อย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าเมือ่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ได้เกดิ

เพลิงไหม้ทีห้่องพ่นสีของโรงงานทีบ่างชัน ส่งผลให้มค่ีาใช้จ่าย

และค่าขนส่งสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้ผู ้รับพ่นสีภายนอก  

ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานพ่นสีใหม่ แต่มกีารด�าเนนิการ

แก้ไขสถานการณ์ได้ดีและรวดเร็ว จึงไม่มีผลกระทบต่อ 

ผลด�าเนนิงานแต่อย่างใด

  การผลติผลติภณัฑ์ยาง โดยบรษัิทในกลุ่ม เป็นการผลิต

และจ�าหน่ายยางแท่งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการใช้ยางของบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน 

และมกีารพฒันาผลติผลติภณัฑ์ยางพาราชนดิต่างๆ ให้มคีวาม

หลากหลายมากขึ้น เช่น ยางเครพขาว ยางแผ่นรมควัน 

ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในปี 2557 เนื่องจากผลิตภัณฑ์

ยางพาราเป็นสนิค้าเกษตร ปริมาณวัตถดิุบท่ีใช้ในการผลติ คอื 

น�า้ยางพารา ขึน้อยูกั่บสภาวะอากาศตามฤดูกาล ราคาสนิค้า

ยางพาราผนัผวน ไม่สามารถก�าหนดราคาขายให้สอดคล้อง

ตามต้นทนุการผลติ จงึมนีโยบายลดขนาดก�าลงัการผลติให้

สอดคล้องกบัความต้องการ 

  การผลติผลติภณัฑ์ยางยดืทีท่�ามาจากยางธรรมชาต ิมี

การพฒันาผลติภณัฑ์ให้หลากหลายต่อเน่ือง อาทเิช่น ยางยดื

ที่ใช้เป็นอปุกรณ์การแพทย์ ยางยืดเพ่ือการออกก�าลงักายและ

กายภาพบ�าบดั ซึง่เริม่มสีดัส่วนของการขายเติบโตมากขึน้

  การผลิตผลิตภัณฑ์เทปกาวจากยางธรรมชาติ มี 

ผลด�าเนินงานเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากมีศักยภาพในด้าน 

การตลาด ผลติภณัฑ์ได้รับความเช่ือถอื สร้างความพึงพอใจ

ในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และการบริการ ซึง่ถอืเป็นจดุเด่น 

ทีท่�าให้สามารถแข่งขันด้านราคากบัคู่แข่งขันได้ 

  การผลิตผลิตภัณฑ์จากท่อเหล็กไร้สนิม เพื่อใช้ใน 

ครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น มีผลด�าเนินการเติบโต 

ต่อเน่ืองเช่นกนั มีการพฒันาผลติภัณฑ์ทีช่่วยอนรุกัษ์พลังงาน 

ทีอ่ยู่ระหว่างด�าเนนิการและการทดลองตลาด นอกจากนียั้งมี

การพฒันาและวจิยัโครงการการพัฒนาการขึน้รปูด้วยของเหลว 

ร่วมกับองค์กรอ่ืน เพ่ือน�ามาพัฒนาการผลิต เพ่ือสร้างมลูค่า

เพิม่ให้ผลติภณัฑ์ในอนาคต 

  การผลติชิน้ส่วนอปุกรณ์พลาสตกิเพือ่อตุสาหกรรม มี

ยอดจ�าหน่ายลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

อุตสาหกรรมที่ต ้องใช้ชิ้นส ่วนอุปกรณ์พลาสติก เช่น 

อุตสาหกรรมรถยนต์ และอื่นๆ มียอดจ�าหน่ายลดลง ภาค 

ครัวเรือนและภาคธุรกิจระมัดระวังการใช้จ่ายและการลงทุน

มากขึน้ 

 ธุรกิจพลังงานในประเทศจีน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการ

ลงทุนในโรงไฟฟ้าทั้งหมด 3 แห่ง ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และไอน�า้ ในภาพรวมผลด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาค่อนข้างดี 

ความต้องการใช้ไอน�า้และยอดจ�าหน่ายไอน�า้เตบิโตต่อเนือ่ง 

เนื่องจากรัฐบาลท้องถ่ินพยายามผลักดันนโยบายการลด

มลภาวะ โดยให้โรงงานอตุสาหกรรมใช้ไอน�า้จากโรงไฟฟ้าที่

อยู่บริเวณใกล้เคียงแทนการใช้ Boiler ของแต่ละโรงงาน  

รวมทัง้ราคาถ่านหนิค่อนข้างทรงตวั สามารถควบคมุต้นทุน

การผลิตได้ ในระยะสั้นแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าและ

ไอน�้าจะยังคงเติบโตอีก จากการขยายก�าลังการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการใหม่ๆ ท่ีรัฐบาลท้องถิ่น 

จะผลักดัน

 ธุรกิจอื่นๆ ในประเทศจีน ในภาพรวมมีผลด�าเนินงาน

ต�า่กว่าปีทีแ่ล้ว ธรุกิจส่ิงทอยงัคงซบเซาตามสภาวะเศรษฐกจิ

ที่ชะลอตัว โดย Zhejiang Saha-Union Feilun Thread  

lndustries Co., Ltd. ได้มีการเพิม่ทนุ เพือ่ให้มีเงนิทนุเพียงพอ 

ส�าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเครื่องจักร เพื่อให้

สามารถประคองธรุกจิต่อไปได้ และรกัษาฐานธรุกจิไว้ ในส่วน

ของอุตสาหกรรมเคมี การตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

เปลี่ยนแปลงไป อุปทาน (Supply) มีเพิ่มมากขึ้น วัตถุดิบที่

ใช้ในการผลิตมีราคาสูง มีการผูกขาดของอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี แต่ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้  

ส่งผลให้ผลด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ส�าหรับธุรกิจ

พฒันาอสังหารมิทรพัย์ได้รบัผลกระทบจากความเตบิโตทาง

เศรษฐกิจของภายในประเทศจีนชะลอตัว ถึงแม้ว่าในช่วง

ไตรมาส 3 เป็นต้นมา ภาครฐัได้เริม่ผ่อนคลายเกณฑ์ควบคมุ

ภาคอสังหาริมทรัพย์ และออกมาตรการสนับสนุนภาค

อสงัหารมิทรพัย์ แต่การขายอาคารทีพ่กัอาศยัยงัคงชะลอตัว 
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ปี 2557
 ผลการด�าเนินงานในปี 2557 ของบริษัท สหยูเนี่ยน 

จ�ากัด (มหาชน) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ  

มีสินทรัพย์ 14,767.28 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อน 505.39 

ล้านบาท มีหนี้สิน 1,023.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

129.42 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 1,205.80 ล้านบาท คิดเป็น

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 4.02 บาท ในส่วนของงบการเงินรวม  

มีสินทรัพย์รวม 22,136.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

662.34 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,823.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 196.53 ล้านบาท มกี�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้น

ของบริษัทฯ 1,003.25 ล้านบาท

 ตลอดมาบรษิทัฯ ด�าเนนิงานด้วยความมุง่มัน่อย่างเตม็

ความสามารถ โดยมีแนวทางด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

ด้วยการเพิ่มศักยภาพโครงการที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด  

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

แสวงหาโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจสายใหม่ เพื่อ

สามารถขับเคลื่อนการเติบโตก้าวหน้าขององค์กรได้อย่าง

มัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยนื ด้วยศกัยภาพและความแขง็แกร่ง

ทางการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังความสามารถและความ

ทุ่มเทท�างานของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้

ความสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

อย่างต่อเน่ือง จนท�าให้การด�าเนินงานของกลุ่มสหยูเนี่ยน 

ประสบความส�าเร็จ แม้ในท่ามกลางความท้าทายนานัปการ

 

 กลุ่มสหยเูนีย่นขอยนืยนัความพร้อมในการด�าเนนิธุรกจิ 

และบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดถือปฏิบัติตาม 

ค่านิยมหลักของกลุ่มสหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม คุณภาพ  

คณุประโยชน์” ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดแูลกจิการ

ที่ดี ด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม มีนโยบายในการด�าเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น โดยโครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบตรวจสอบ

ภายใน เพื่อป้องกันมิให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมี 

ส่วนเก่ียวข้องกับการทจุรติคอร์รปัชัน่ และมกีารตดิตามดแูล

ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�า ตลอดจนให้ความ

ส�าคัญต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

ปรับปรุงกระบวนการท�างานตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อความแข็งแกร่งและเติบโตขององค์กร

อย่างยั่งยืน 
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07

คณะกรรมการ

01 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
 ประธานกรรมการ

02 นายชุตินธร ดารกานนท์
 รองประธานกรรมการ  
 กรรมการสรรหาและ 
 ก�าหนดค่าตอบแทน

03 นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
 ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการอิสระ

04 นายชีวิน ไชยพานิชย์
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

05 นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

06 นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล
 กรรมการอิสระ /  
 ประธานกรรมการสรรหา 
 และก�าหนดค่าตอบแทน 

07 นางบุศราค�า นีลวัชระ
 กรรมการอิสระ
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05

03

06

04

07

01

08

รายงานประจำาปี 2557



08 นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
 กรรมการผู้อ�านวยการ

09 นางจันทรตรี ดารกานนท์
 กรรมการรองผู้อ�านวยการ

10 นายวิชัย ชัยฐานียชาติ
 กรรมการ

11 นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
 กรรมการ

12 นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
 กรรมการ

13 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์
 กรรมการ

14 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
 กรรมการ

15 นายนันทิยะ ดารกานนท์
 กรรมการ

08

11

14

09

12

15

10

13

09

บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)



01
นางสาวศรีวารินทร์	จิระพรรคคณา
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

 
อาย ุ  67 ปี

วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 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. 2542 - เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด 
 พ.ศ. 2542 - พฤษภาคม 2555 ประธานกรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2545 - 2549 กรรมการผู้อ�านวยการ  

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2548 - เมษายน 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
 พ.ศ. 2550 - 2553 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2551 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2554  ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
 มิถุนายน - ธันวาคม 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2555 - มิถุนายน 2557 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน	
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บรษิทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ�ากดั 
 พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมด้าย จ�ากัด 
 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด
 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด 
 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
 ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี (ตั้งแต่มีนาคม 2536)

02
นายชุตินธร	ดารกานนท์
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ 

   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อาย ุ  55 ปี

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 ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2536 - 2550 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2544 - มีนาคม 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด
 พ.ศ. 2550 - 2555 รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 มกราคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - ปัจจบัุน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
 พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด
 พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  

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. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด
 กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี (ตั้งแต่ธันวาคม 2533)

ประวัติคณะกรรมการ

10
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03
นางอัจฉรา	จันทร์ฉาย
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 
อาย ุ  66 ปี

วุฒิการศึกษา
 Ph.D. (Quantitative Business Analysis) Arizona State University, U.S.A.
 พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/2004
 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009

ประสบการณ์
 พ.ศ. 2552 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท ไดเม็ท (สยาม) จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไอเมท ประเทศไทย จ�ากัด
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจ�าหลักสูตร  

Technopreneuship and Innovation Management  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2556)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 2 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2556)

04
นายชีวิน	ไชยพานิชย์
ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 
อาย ุ  68 ปี

วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012

ประสบการณ์
 พ.ศ. 2538 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
 พ.ศ. 2539 - 2544 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2539 - 2544 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
 พ.ศ. 2539 - 2545 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด 
 พ.ศ. 2539 - 2552 กรรมการ บริษัท กรุงเทพยูเนี่ยนแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 
 พ.ศ. 2555 - 2556 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - พฤศจิกายน 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2557)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2557)

11
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05
นางสาวภคินี	พฤฒิธำารง
ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อาย ุ  65 ปี

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 / กรรมการอิสระ  

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
 พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีนัสบัททึ่น จ�ากัด
 พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี (ตั้งแต่เมษายน 2541)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 10 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2548)

06
นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 
อาย ุ  62 ปี

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
บริษัทจดทะเบียน
 กันยายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
 พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิยมบริการ จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ตั้งแต่กันยายน 2552)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 5 ปี (ตั้งแต่กันยายน 2552)

12
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07
นางบุศราคำา	นีลวัชระ
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

 
อาย ุ  63 ปี

วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

ประสบการณ์
 พ.ศ. 2546 - 2550 ผู้ช่วยเหรัญญิก สมาคมหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติ 

ประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 พ.ศ. 2547 - 2550 เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2550 - 2554  กรรมการกลาง สมาคมหมู่บ้านฤดูร้อนเด็กนานาชาติ 

ประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2556)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 2 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2556)

08
นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล
ต�าแหน่ง กรรมการผู้อ�านวยการ

 
อาย ุ  58 ปี

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

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

ประสบการณ์
 พ.ศ. 2542 - 2550 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2542 - 2554 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2538 - ปัจจบัุน กรรมการ บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ�ากดั (มหาชน)
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บรษัิท ยเูนีย่นไพโอเนยีร์ จ�ากดั (มหาชน)
 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากัด
 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น
 พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี (ตั้งแต่ธันวาคม 2542)
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09
นางจันทรตรี	ดารกานนท์
ต�าแหน่ง กรรมการรองผู้อ�านวยการ

    
อาย ุ  50 ปี

วุฒิการศึกษา
 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของ IOD
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003

ประสบการณ์
 พ.ศ. 2537 - 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ  

บรษิทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม จ�ากัด
 พ.ศ. 2540 - 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด 
 พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
 พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2545 - 2552  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด
 พ.ศ. 2545 - 2552  กรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2545 - 2554 กรรมการ  

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ�ากัด
 พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - มีนาคม 2557 กรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อ�านวยการ  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ�ากัด
 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ�ากัด
 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด

บริษัทอื่นๆ
 พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556)

10
นายวิชัย	ชัยฐานียชาติ
ต�าแหน่ง กรรมการ

    
อาย ุ  70 ปี

วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 ประกาศนียบัตร Computer Science (หลักสูตร 2 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Fulbright Certificate Awarded, Industrial Management, University of Texas /  

Dallas, U.S.A.

การอบรมของ IOD
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006

ประสบการณ์
 พ.ศ. 2537 - 2548  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
 พ.ศ. 2542 - 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2542 - 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
 พ.ศ. 2549 - 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2549 - 2554  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2549 - 2554  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด
 พ.ศ. 2551 - 2556 กรรมการ  

บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2556)
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นายฐิติวัฒน์	สืบแสง
ต�าแหน่ง กรรมการ

    
อาย ุ  61 ปี

วุฒิการศึกษา
 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, U.S.A. 
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาอนินทรีย์เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วิทยาศาตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

ประสบการณ์
 กันยายน 2536 - ตุลาคม 2544 กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2550 - มีนาคม 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
 พ.ศ. 2550 - กุมภาพันธ์ 2556 ประธานกรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จ�ากัด
 พ.ศ. 2550 - มีนาคม 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
 พ.ศ. 2551 - ธันวาคม 2554 กรรมการผู้อ�านวยการ  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 มีนาคม 2551 - เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด
 มนีาคม 2551 - เมษายน 2556 ประธานกรรมการ บรษัิท ยูเนีย่นไมครอนคลนี จ�ากัด
 มีนาคม 2551 - ธันวาคม 2556 กรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
 เมษายน 2551 - ธนัวาคม 2554 กรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นไพโอเนยีร์ จ�ากัด (มหาชน)
 เมษายน 2551 - เมษายน 2555 ประธานกรรมการ บรษิทั ยเูนีย่นยูนีเวอร์ส จ�ากัด
 มิถุนายน 2551 - มีนาคม 2556 กรรมการ  

บริษัท เทนคาเต้ - ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ�ากัด
 สิงหาคม 2551 - มีนาคม 2557 กรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน) 
 มกราคม 2553 - ธันวาคม 2554 กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
 มกราคม 2555 - พฤษภาคม 2557 ประธานกรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
 เมษายน 2555 - 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด
 เมษายน 2555 - เมษายน 2557 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด
 เมษายน 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  

บรษิทั ยเูนีย่นรบัเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union  

Cogeneration Co., Ltd.
 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ยเูนีย่นสเตนเลสสตลีโปรดักส์ จ�ากัด
 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี (ตั้งแต่มกราคม 2546)

12
นางพินิจพร	ดารกานนท์	เกษมทรัพย์
ต�าแหน่ง กรรมการ

    
อาย ุ  52 ปี

วุฒิการศึกษา
 2528-2534: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO  

(DOCTOR OF PHARMACY)
 2524-2528: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS  

(B.S. 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 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ Geary Pharmacy (U.S.A.)
 พ.ศ. 2534 - 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ  

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

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 ธันวาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
 พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
 พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด
 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
 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด
 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด
 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด
 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ�ากัด
 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ�ากัด
 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด
 กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บริษัทอื่น
 - ไม่มี -

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (ตั้งแต่ธันวาคม 2553)
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13
นายบวรรัตน์	ดารกานนท์
ต�าแหน่ง กรรมการ

    
อาย ุ  51 ปี

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 กรรมการและผูจ้ดัการ บรษิทั ยูเนีย่นเอ็นเนอร์ยี ่(ไชน่า) จ�ากัด
 พ.ศ. 2554 - ธันวาคม 2555 กรรมการ  

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)
 รองผู้อ�านวยการ Saha-Union International (Georgia) Inc.
 ผู้จัดการทั่วไป Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 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
 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด
 กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี (ตั้งแต่เมษายน 2534)

14
นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์
ต�าแหน่ง กรรมการ

    
อาย ุ  49 ปี

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
 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012

ประสบการณ์
 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด
 พ.ศ. 2533 - พฤษภาคม 2556 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน 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
 พ.ศ. 2550 - มกราคม 2555 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
 พ.ศ. 2550 - มีนาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน) 

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
 พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด
 พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด
 พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จ�ากัด
 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 วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด
 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดัก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั
 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
 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนจามจุรี จ�ากัด 
 กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2535)
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นายนันทิยะ	ดารกานนท์
ต�าแหน่ง กรรมการ

    
อาย ุ  46 ปี

วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

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

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

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
 พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่น
-ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (ตั้งแต่เมษายน 2539)

นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์
ต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท

    
อาย ุ  52 ปี

วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพฯ

การอบรม
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28)  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตรผู้ช�านาญการศุลกากร กรมศุลกากร

ประสบการณ์
มิถุนายน 2551 - 2556  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
 พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท  

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
นายชุตินธร ดารกานนท์  พี่ชายนางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์, 

 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์,  
นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

 พี่ชายของสามีนางจันทรตรี ดารกานนท์

นางพนิจิพร ดารกานนท์ เกษมทรพัย์  น้องสาวนายชุตินธร ดารกานนท์
 พี่สาวนายบวรรัตน์ ดารกานนท์,  

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
 น้องสาวของสามีนางจันทรตรี ดารกานนท์

นายบวรรัตน์ ดารกานนท์  น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์,  
นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์

 พี่ชายนายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
 น้องชายของสามีนางจันทรตรี ดารกานนท์

นางจันทรตรี ดารกานนท์  น้องสะใภ้นายชุตินธร ดารกานนท์
 พีส่ะใภ้นางพนิจิพร ดารกานนท์ เกษมทรพัย์,  

นายบวรรัตน์ ดารกานนท์, 
 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์  น้องชายนายชุตินธร ดารกานนท์,  
นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์,  
นายบวรรัตน์ ดารกานนท์

 น้องชายของสามีนางจันทรตรี ดารกานนท์

นายนันทิยะ ดารกานนท์  ลูกผู้น้องนายชุตินธร ดารกานนท์,  
นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์,  
นายบวรรัตน์ ดารกานนท์,  
นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์
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ข้อมูลการอบรมของคณะกรรมการบริษัท 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

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

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา 18/2004 - - - - -

นายชุตินธร ดารกานนท์ 17/2004 - - - - -

นางอัจฉรา จันทร์ฉาย - 45/2004 - 27/2009 - -

นายชีวิน ไชยพานิชย์ 5/2003 - - 38/2012 - -

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

นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล 79/2009 - - - - -

นางบุศราค�า นีลวัชระ 100/2013 - - - - -

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

นางจันทรตรี ดารกานนท์ 5/2003 - - - - -

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ 55/2006 - - - - -

นายฐิติวัฒน์ สืบแสง 21/2004 - - - - -

นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 92/2011 - - - - -

นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ 18/2004 - - - - -

นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ 2/2003 69/2006 - - 15/2012 2006

นายนันทิยะ ดารกานนท์ 2/2003 - - - - -
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ผังคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการ
	นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ
	นายชุตินธร ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ 
	นางอัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ
	นายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ
	นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง กรรมการอิสระ
	นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ
	นางบุศราค�า นีลวัชระ กรรมการอิสระ 
	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อ�านวยการ
	นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการ
	นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ
	นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ
	นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ
	นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ
	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ
	นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ
	นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
 นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ
 นายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการตรวจสอบ
 นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 นายชุตินธร ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นางศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุน
	นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา 
	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
	นายชุตินธร ดารกานนท์ 
	นายฐิติวัฒน์  สืบแสง
	นายอักษรประสิทธิ์ ดารกานนท์
	นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์
	นางจันทรตรี ดารกานนท์
	นายบวรรัตน์  ดารกานนท์ 
	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

ผู้บริหาร
	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อ�านวยการ
	นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการรองผู้อ�านวยการ
	นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ  
	นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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ประเภทกิจการ ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน 

(บาท)
 ทุนเรียกช�าระแล้ว 

(บาท)
มูลค่าหุ้นเรียกช�าระ 

(บาท)
การลงทุน 
ทางตรง %

ราคาหุ้นลงทุน
(บาท)

เงินลงทุน
ราคาทุน(บาท)

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น(บาท)

ราคาตลาด
ต่อหุ้น(บาท)

เงินลงทุน
ราคาตลาด(บาท)  วันจดทะเบียน ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)  3,000,000,000  3,000,000,000 10.00    45.81 40.00 10 ส.ค. 2515 ลงทุน  จ�าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริษัท 
ในกลุ่ม และการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจสิ่งทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd.  USD 30,207,466  USD 30,207,466 39.711 37.71 452,337,284.26 27.76 27.76 333,002,575.20  20 มิ.ย. 2546 ผลิต รับจ้างผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวสิ่งทอ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)  600,000,000  600,000,000 10.00 49.882 10.73 321,180,863.41 10.20 12.50 374,115,000.00 21 มี.ค. 2520 ผลิตและจ�าหน่ายสิ่งทอ

บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด  50,000,000  50,000,000 100.00 99.987 140.71 70,344,917.52 144.28 144.28 72,130,766.08 26 เม.ย.2517 ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 100.00 25.000 93.13 46,563,324.78 130.69 130.69 65,345,000.00  4 มิ.ย. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายด้ายเย็บผ้า

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด  5,000,000  5,000,000 10.00 25.001 10.00 1,250,405.30 76.04 76.04 9,505,532.28 24 ม.ค. 2539 ผลิตและจ�าหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและฝุ่นละออง

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด  7,500,000  7,500,000 100.00 49.865 100.31 3,751,380.06 1,144.74 1,144.74 42,812,131.26  7 มี.ค. 2511 ขายปลีกเสื้อยืด

ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)  75,000,000  75,000,000 10.00 48.958 14.46 53,084,046.25 49.17 52.00 190,934,640.00  8 ต.ค. 2516 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดส�าเร็จรูป

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)  250,000,000  250,000,000 10.00 49.521 19.02 235,432,531.30 22.72 36.00 445,684,680.00  3 ม.ค. 2512 รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด  300,000,000  300,000,000 100.00 51.000 100.43 153,658,538.14 278.16 278.16 425,584,243.68 18 ส.ค. 2529 ผลิตและจ�าหน่ายกระติกน�้าสเตนเลสระบบสุญญากาศ

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากัด  40,000,000  40,000,000 100.00 98.000 133.70 52,411,447.56 251.02 251.02 98,399,337.96 16 ธ.ค. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากสเตนเลส

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  20,000,000  20,000,000 100.00 99.998 80.56 16,110,954.50 16.58 16.58 3,315,917.10 24 มี.ค. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายยางแท่ง

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด  32,000,000  32,000,000 100.00 50.693 105.90 17,179,605.10 144.51 144.51 23,442,123.18  9 ก.ค. 2513 กิจการสวนยาง

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด  15,000,000  15,000,000 100.00 40.273 318.92 19,266,000.00 2,875.69 2,875.69 173,720,432.90 21 มิ.ย. 2516 ผลติสนิค้าประเภทกระดาษกาว กระดาษกาวย่น เทปใสและโอพีพเีทป

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด  100,000,000  100,000,000 100.00 30.002 105.18 31,556,005.62 431.01 431.01 129,313,344.24  3 พ.ย. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์

ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด  100,000,000  100,000,000 100.00 97.549 103.99 101,440,971.95 228.19 228.19 222,596,606.72 18 พ.ย. 2525 ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ธุรกิจพลังงาน Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd.  USD 10,640,000  USD 10,640,000 56.928 41.45 251,073,479.62 59.32 59.32 359,310,731.20 15 ส.ค. 2537 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd.  RMB 200,000,000  RMB 200,000,000 25.000 5.15 257,480,749.43 9.12 9.12 456,000,000.00 19 พ.ย. 2545 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.  USD 24,658,660  USD 24,658,660 40.000 42.30 417,270,553.54 27.49 27.49 271,146,625.36 6 ก.ค. 2537 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

ธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จ�ากัด  3,000,000,000  3,000,000,000 10.00 96.000 10.00 2,880,000,000.00 9.96 9.96 2,868,480,000.00 2 พ.ค. 2557 โรงแรม

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd.  USD 29,000,000  USD 27,930,000 23.845 32.88 218,957,706.00 27.67 27.67 184,282,200.00 29 ส.ค. 2550 ผลติ Phthalic anhydride & Fumaric acid และผลติภณัฑ์เกีย่วเนือ่ง

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd.  RMB 56,915,779  RMB 56,915,779 25.000 4.51 152,218,399.07 19.25 19.25 273,907,191.25 21 พ.ค. 2550 ผลิตพรมรถยนต์

Jiashan-Union Development Co., Ltd.  USD 41,000,000  USD 41,000,000 39.000 33.69 538,703,100.00 40.22 40.22 643,117,800.00 22 ก.ย. 2552 อสังหาริมทรัพย์

Zhejiang-Union Property Co.,Ltd.  RMB 100,000,000  RMB 100,000,000 35.000 4.85 169,792,923.60 5.08 5.08 177,800,000.00 11 ธ.ค. 2555 อสังหาริมทรัพย์

Saha-Union International Ltd.  HKD 330,000,000  HKD 330,000,000 99.985 4.76 1,571,303,051.88 472.19 472.19 1,557,990,905.00 18 ส.ค. 2515 ลงทุน

Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.  USD 45,000,000  USD 45,000,000 100.000 34.95 1,572,809,060.01 46.70 46.70 2,101,500,000.00 19 ม.ค. 2538 ลงทุน

Saha-Union International Taipei Ltd.  TWD 5,000,000  TWD 5,000,000 10.000 0.77 385,917.66 48.46 48.46 969,200.00  8 พ.ย. 2527 ลงทุน

บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด  1,200,000,000  1,200,000,000 100.00 99.540 100.00 1,194,478,806.88 57.38 57.38 685,392,279.72 14 พ.ย. 2532 ลงทุน

บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด  72,000,000  72,000,000 100.00 76.000 80.42 44,006,626.43 50.99 50.99 27,901,880.97 29 ก.ย. 2531 ให้เช่าหอพักและให้บริการ

บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จ�ากัด  30,000,000  30,000,000 10.00 94.735 10.37 29,465,812.50 5.86 5.86 16,654,413.00 10 ก.ค. 2513 ให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด  160,000,000  160,000,000 10.00 99.794 10.01 159,770,484.00 18.41 18.41 293,953,224.81 31 พ.ค. 2532 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี จ�ากัด  100,000,000  100,000,000 10.00 99.999 10.00 100,000,016.36 13.47 13.47 134,699,959.59 22 มิ.ย. 2535 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด  3,200,000  3,200,000 10.00 99.258 10.00 3,176,270.00 41.49 41.49 13,178,344.23 02 ก.พ. 2537 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด  15,400,000  15,400,000 100.00 99.997 100.00 15,399,500.00 261.96 261.96 40,340,530.20  09 ส.ค. 2539 ลงทุน

บริษัท เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  12,500,000  12,500,000 100.00 85.200 116.04 12,357,879.00 225.55 225.55 24,021,075.00 14 เม.ย. 2521 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  1,000,000  250,000 2.50 99.998 2.50 250,021.30 8.73 8.73 872,982.54  26 ก.ย. 2547 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด  24,000,000  24,000,000 24.00 61.697 35.67 22,007,784.00 36.34 36.34 22,420,726.14  5 ส.ค. 2529 ให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 100.00 2.373 111.25 5,281,100.00 87.16 87.16 4,137,398.04  7 ก.ย. 2516 ให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  500,000,000  125,000,000 25.00 99.999 25.00 124,999,875.00 25.25 25.25 126,249,873.75 22 เม.ย. 2556 ลงทุน

บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จ�ากัด  500,000,000  125,000,000 25.00 99.999 25.00 124,999,875.00 25.77 25.77 128,849,871.15  16 พ.ค. 2556 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนนคร จ�ากัด  350,000,000  210,000,000 60.00 75.000 60.00 157,499,880.00 59.06 59.06 155,032,381.88  22 ส.ค. 2556 อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  120,000,000  120,000,000 100.00 25.667 100.00 30,800,193.16 823.75 823.75 253,715,823.75  5 พ.ย. 2523 ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริการ ซื้อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ
และวัตถุดิบอื่นๆ 

บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด  65,000,000  65,000,000 100.00 30.000 104.95 20,464,690.80 102.81 102.81 20,047,950.00 22 ส.ค. 2515 ลงทุนและการเกษตร

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 10.00 24.898 10.41 51,861,469.06 147.46 147.46 734,290,341.40  2 พ.ย. 2516 ลงทุน

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด  150,000,000  150,000,000 100.00 24.900 116.01 43,328,196.18 1,151.99 1,151.99 430,268,265.00 23 พ.ค. 2504 ลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ในเครือ 11,745,711,696.23 ในเครือ 14,616,434,304.58 

นอกเครือ 1,600,383,163.40 นอกเครือ 1,675,870,246.50 

รวม 13,346,094,859.63 รวม 16,292,304,551.08 

การลงทุนทางตรงของบริษัทฯ (ในกลุ่มสหยูเนี่ยน) 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
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ประเภทกิจการ ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน 

(บาท)
 ทุนเรียกช�าระแล้ว 

(บาท)
มูลค่าหุ้นเรียกช�าระ 

(บาท)
การลงทุน 
ทางตรง %

ราคาหุ้นลงทุน
(บาท)

เงินลงทุน
ราคาทุน(บาท)

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น(บาท)

ราคาตลาด
ต่อหุ้น(บาท)

เงินลงทุน
ราคาตลาด(บาท)  วันจดทะเบียน ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)  3,000,000,000  3,000,000,000 10.00    45.81 40.00 10 ส.ค. 2515 ลงทุน  จ�าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริษัท 
ในกลุ่ม และการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจสิ่งทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd.  USD 30,207,466  USD 30,207,466 39.711 37.71 452,337,284.26 27.76 27.76 333,002,575.20  20 มิ.ย. 2546 ผลิต รับจ้างผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวสิ่งทอ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน)  600,000,000  600,000,000 10.00 49.882 10.73 321,180,863.41 10.20 12.50 374,115,000.00 21 มี.ค. 2520 ผลิตและจ�าหน่ายสิ่งทอ

บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด  50,000,000  50,000,000 100.00 99.987 140.71 70,344,917.52 144.28 144.28 72,130,766.08 26 เม.ย.2517 ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 100.00 25.000 93.13 46,563,324.78 130.69 130.69 65,345,000.00  4 มิ.ย. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายด้ายเย็บผ้า

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด  5,000,000  5,000,000 10.00 25.001 10.00 1,250,405.30 76.04 76.04 9,505,532.28 24 ม.ค. 2539 ผลิตและจ�าหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและฝุ่นละออง

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด  7,500,000  7,500,000 100.00 49.865 100.31 3,751,380.06 1,144.74 1,144.74 42,812,131.26  7 มี.ค. 2511 ขายปลีกเสื้อยืด

ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)  75,000,000  75,000,000 10.00 48.958 14.46 53,084,046.25 49.17 52.00 190,934,640.00  8 ต.ค. 2516 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยืดส�าเร็จรูป

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)  250,000,000  250,000,000 10.00 49.521 19.02 235,432,531.30 22.72 36.00 445,684,680.00  3 ม.ค. 2512 รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รับจ้างผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด  300,000,000  300,000,000 100.00 51.000 100.43 153,658,538.14 278.16 278.16 425,584,243.68 18 ส.ค. 2529 ผลิตและจ�าหน่ายกระติกน�้าสเตนเลสระบบสุญญากาศ

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากัด  40,000,000  40,000,000 100.00 98.000 133.70 52,411,447.56 251.02 251.02 98,399,337.96 16 ธ.ค. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากสเตนเลส

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  20,000,000  20,000,000 100.00 99.998 80.56 16,110,954.50 16.58 16.58 3,315,917.10 24 มี.ค. 2514 ผลิตและจ�าหน่ายยางแท่ง

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด  32,000,000  32,000,000 100.00 50.693 105.90 17,179,605.10 144.51 144.51 23,442,123.18  9 ก.ค. 2513 กิจการสวนยาง

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด  15,000,000  15,000,000 100.00 40.273 318.92 19,266,000.00 2,875.69 2,875.69 173,720,432.90 21 มิ.ย. 2516 ผลติสนิค้าประเภทกระดาษกาว กระดาษกาวย่น เทปใสและโอพีพเีทป

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด  100,000,000  100,000,000 100.00 30.002 105.18 31,556,005.62 431.01 431.01 129,313,344.24  3 พ.ย. 2531 ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์

ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด  100,000,000  100,000,000 100.00 97.549 103.99 101,440,971.95 228.19 228.19 222,596,606.72 18 พ.ย. 2525 ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ธุรกิจพลังงาน Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd.  USD 10,640,000  USD 10,640,000 56.928 41.45 251,073,479.62 59.32 59.32 359,310,731.20 15 ส.ค. 2537 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd.  RMB 200,000,000  RMB 200,000,000 25.000 5.15 257,480,749.43 9.12 9.12 456,000,000.00 19 พ.ย. 2545 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.  USD 24,658,660  USD 24,658,660 40.000 42.30 417,270,553.54 27.49 27.49 271,146,625.36 6 ก.ค. 2537 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

ธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จ�ากัด  3,000,000,000  3,000,000,000 10.00 96.000 10.00 2,880,000,000.00 9.96 9.96 2,868,480,000.00 2 พ.ค. 2557 โรงแรม

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd.  USD 29,000,000  USD 27,930,000 23.845 32.88 218,957,706.00 27.67 27.67 184,282,200.00 29 ส.ค. 2550 ผลติ Phthalic anhydride & Fumaric acid และผลติภัณฑ์เกีย่วเนือ่ง

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd.  RMB 56,915,779  RMB 56,915,779 25.000 4.51 152,218,399.07 19.25 19.25 273,907,191.25 21 พ.ค. 2550 ผลิตพรมรถยนต์

Jiashan-Union Development Co., Ltd.  USD 41,000,000  USD 41,000,000 39.000 33.69 538,703,100.00 40.22 40.22 643,117,800.00 22 ก.ย. 2552 อสังหาริมทรัพย์

Zhejiang-Union Property Co.,Ltd.  RMB 100,000,000  RMB 100,000,000 35.000 4.85 169,792,923.60 5.08 5.08 177,800,000.00 11 ธ.ค. 2555 อสังหาริมทรัพย์

Saha-Union International Ltd.  HKD 330,000,000  HKD 330,000,000 99.985 4.76 1,571,303,051.88 472.19 472.19 1,557,990,905.00 18 ส.ค. 2515 ลงทุน

Saha-Union Investment (China) Co., Ltd.  USD 45,000,000  USD 45,000,000 100.000 34.95 1,572,809,060.01 46.70 46.70 2,101,500,000.00 19 ม.ค. 2538 ลงทุน

Saha-Union International Taipei Ltd.  TWD 5,000,000  TWD 5,000,000 10.000 0.77 385,917.66 48.46 48.46 969,200.00  8 พ.ย. 2527 ลงทุน

บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด  1,200,000,000  1,200,000,000 100.00 99.540 100.00 1,194,478,806.88 57.38 57.38 685,392,279.72 14 พ.ย. 2532 ลงทุน

บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด  72,000,000  72,000,000 100.00 76.000 80.42 44,006,626.43 50.99 50.99 27,901,880.97 29 ก.ย. 2531 ให้เช่าหอพักและให้บริการ

บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จ�ากัด  30,000,000  30,000,000 10.00 94.735 10.37 29,465,812.50 5.86 5.86 16,654,413.00 10 ก.ค. 2513 ให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด  160,000,000  160,000,000 10.00 99.794 10.01 159,770,484.00 18.41 18.41 293,953,224.81 31 พ.ค. 2532 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี จ�ากัด  100,000,000  100,000,000 10.00 99.999 10.00 100,000,016.36 13.47 13.47 134,699,959.59 22 มิ.ย. 2535 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด  3,200,000  3,200,000 10.00 99.258 10.00 3,176,270.00 41.49 41.49 13,178,344.23 02 ก.พ. 2537 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด  15,400,000  15,400,000 100.00 99.997 100.00 15,399,500.00 261.96 261.96 40,340,530.20  09 ส.ค. 2539 ลงทุน

บริษัท เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  12,500,000  12,500,000 100.00 85.200 116.04 12,357,879.00 225.55 225.55 24,021,075.00 14 เม.ย. 2521 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  1,000,000  250,000 2.50 99.998 2.50 250,021.30 8.73 8.73 872,982.54  26 ก.ย. 2547 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร

บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด  24,000,000  24,000,000 24.00 61.697 35.67 22,007,784.00 36.34 36.34 22,420,726.14  5 ส.ค. 2529 ให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 100.00 2.373 111.25 5,281,100.00 87.16 87.16 4,137,398.04  7 ก.ย. 2516 ให้เช่าทรัพย์สิน

บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  500,000,000  125,000,000 25.00 99.999 25.00 124,999,875.00 25.25 25.25 126,249,873.75 22 เม.ย. 2556 ลงทุน

บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จ�ากัด  500,000,000  125,000,000 25.00 99.999 25.00 124,999,875.00 25.77 25.77 128,849,871.15  16 พ.ค. 2556 ลงทุน

บริษัท ยูเนี่ยนนคร จ�ากัด  350,000,000  210,000,000 60.00 75.000 60.00 157,499,880.00 59.06 59.06 155,032,381.88  22 ส.ค. 2556 อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  120,000,000  120,000,000 100.00 25.667 100.00 30,800,193.16 823.75 823.75 253,715,823.75  5 พ.ย. 2523 ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริการ ซื้อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ
และวัตถุดิบอื่นๆ 

บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด  65,000,000  65,000,000 100.00 30.000 104.95 20,464,690.80 102.81 102.81 20,047,950.00 22 ส.ค. 2515 ลงทุนและการเกษตร

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด  200,000,000  200,000,000 10.00 24.898 10.41 51,861,469.06 147.46 147.46 734,290,341.40  2 พ.ย. 2516 ลงทุน

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด  150,000,000  150,000,000 100.00 24.900 116.01 43,328,196.18 1,151.99 1,151.99 430,268,265.00 23 พ.ค. 2504 ลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ในเครือ 11,745,711,696.23 ในเครือ 14,616,434,304.58 

นอกเครือ 1,600,383,163.40 นอกเครือ 1,675,870,246.50 

รวม 13,346,094,859.63 รวม 16,292,304,551.08 
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ผลการด�าเนินงาน และฐานะการเงิน 
เปรียบเทียบ	5	ป ี

(หน่วย : ล้านบาท)

2557 2556 2555 2554 2553
(ปรบัปรงุใหม่)

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ  1,283.7  1,137.1  1,075.1  1,824.2  3,022.4 

ขายส่งออก  536.4  488.1  470.4  457.2  502.9 

ขายในประเทศ  747.3  649.0  604.7  1,367.0  2,519.5 

เงินปันผลรับ  1,309.3  735.5  790.8  800.1  973.2 

รายได้อื่น  167.9  1,192.4  366.8  285.9  311.7 

รวมรายได้  2,760.9  3,065.0  2,232.7  2,910.2  4,307.3 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ  1,265.5  1,117.3  1,061.8  1,803.6  2,795.2 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  9.9  9.3  10.1  9.3  11.7 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  121.4  211.4  223.9  237.8  334.7 

ค่าใช้จ่ายอื่น  140.1  176.1  (96.4)  68.6  (218.1)

ดอกเบี้ยจ่าย  5.5  11.8  6.3  10.9  47.8 

รวมค่าใช้จ่าย  1,542.4  1,525.9  1,205.7  2,130.2  2,971.3 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,218.5  1,539.1  1,027.0  780.0  1,336.0 

หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (12.7)  (89.3)  (9.0)  (19.7)  (28.2)

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  1,205.8  1,449.8  1,018.0  760.3  1,307.8 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  4.02  4.83  3.39  2.53  4.36 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.75  2.00  1.50  1.50  1.75 

อัตราเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 43.54% 41.39% 44.20% 59.18% 40.14%
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ผลการด�าเนินงาน และฐานะการเงิน 
เปรียบเทียบ	5	ป ี

(หน่วย : ล้านบาท)

2557 2556 2555 2554 2553
(ปรบัปรงุใหม่)

สินทรัพย์

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

 211.7  303.3  306.9  249.8  318.7 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  889.7  3,503.4  1,358.9  983.4  672.7 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย  -  -  1,325.6  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ

บริษัทอื่น

 12,441.5  9,810.9  9,304.5  10,183.3  10,893.7 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  1,168.8  576.6  696.5  650.7  675.6 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  49.8  55.2  71.7  81.2  83.1 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5.8  12.5  124.0  34.7  27.9 

รวมสินทรัพย์  14,767.3  14,261.9  13,188.1  12,183.1  12,671.7 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  836.0  900.3  747.2  497.4  807.1 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  84.5  160.8  94.8  150.1  319.7 

เงินกู้ยืมระยะยาว  -  -  -  -  288.7 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  103.2  92.1  121.7  17.9  14.9 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุออกจ�าหน่ายและช�าระเตม็มลูค่าแล้ว  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  7,815.6  7,209.8  6,210.0  5,554.3  5,319.0 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  329.0  299.9  415.4  364.4  323.3 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  13,743.6  13,108.7  12,224.4  11,517.7  11,241.3 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  14,767.3  14,261.9  13,188.1  12,183.1  12,671.7 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)  45.81  43.70  40.75  38.39  37.47 
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 
เปรียบเทียบ	3	ป ี

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ต่างประเทศ ในประเทศ รวม

ส่วนงาน 2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 % 2557 % 2556 % 2555 %

ธุรกิจสิ่งทอ 912.0 8.42 1,032.0 9.52 997.1 9.06 610.8 5.64 649.0 5.99 678.9 6.17 1,522.8 14.07 1,681.0 15.51 1,676.0 15.22

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ 3,696.2 34.14 3,155.2 29.12 3,434.5 31.20 1,917.7 17.71 2,002.2 18.48 2,108.0 19.15 5,613.9 51.86 5,157.4 47.60 5,542.5 50.35

ธุรกิจการค้า 33.4 0.31 - - - - 2,602.9 24.04 2,921.7 26.96 2,369.4 21.52 2,636.3 24.35 2,921.7 26.96 2,369.4 21.52

ธุรกิจพลังงาน 648.2 5.99 533.1 4.92 521.5 4.74 - - - - - - 648.2 5.99 533.1 4.92 521.5 4.74

ธุรกิจโรงแรม - - - - - - 242.1 2.24 - - - - 242.1 2.24 - - - -

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ 2.8 0.03 5.2 0.05 48.3 0.44 25.2 0.23 21.2 0.20 14.5 0.13 28.0 0.26 26.4 0.24 62.8 0.57

รวม 5,292.6 48.89 4,725.5 43.61 5,001.4 45.43 5,398.7 49.87 5,594.1 51.63 5,170.8 46.97 10,691.3 98.76 10,319.6 95.24 10,172.2 92.40

การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน - - - - (15.1) (0.14) (1,005.5) (9.29) (901.5) (8.32) (824.3) (7.49) (1,005.5) (9.29) (901.5) (8.32) (839.4) (7.63)

รายได้จากการขายและบรกิาร-สุทธิ 5,292.6 48.89 4,725.5 43.61 4,986.3 45.29 4,393.2 40.58 4,692.6 43.31 4,346.5 39.48 9,685.8 89.47 9,418.1 86.92 9,332.8 84.78

เงินปันผลรับ 230.2 2.13 239.5 2.21 353.8 3.21

ค่าเช่ารับ 42.9 0.40 162.8 1.50 224.2 2.04

ดอกเบี้ยรับ 54.2 0.50 134.7 1.24 91.7 0.83

รายได้อื่น 812.8 7.52 880.3 8.12 1,006.0 9.15

รายได้รวม 10,825.9 100.00 10,835.4 100.00 11,008.5 100.00

รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29  เรื่อง  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน       
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โครงสร้างการลงทุน 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท
% การลงทุน
วธีิส่วนได้เสยี กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท

% การลงทุน
วธิส่ีวนได้เสยี

ธุรกิจสิ่งทอ Zhejiang Saha - Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. 57.57 ธรุกจิการลงทุน 
และอื่นๆ

Saha - Union International Ltd. 99.98

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) 51.42 Saha - Union Investment (China) Co.,Ltd. 100.00

บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด 99.99 Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd. 99.98

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด 44.48 Shanghai Dasity Co.,Ltd. 100.00

บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด 51.99 Saha - Union International Taipei Ltd. 42.30

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด 24.85 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด 99.54

บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด 24.90 บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด 96.86

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด 49.87 บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จ�ากัด 94.74

บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จ�ากัด 24.62 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด 99.79

บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จ�ากัด 99.99

ธุรกิจพลาสติก บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน) 52.71 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 99.40

ยางและโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 49.69 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด 99.99

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด 51.00 บริษัท เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 85.20

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จ�ากัด 98.00 บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 99.99

บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 99.99 บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด 97.85

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด 50.69 บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด 99.68

บริษัท ยูเนี่ยนไทย - นิจิบัน จ�ากัด 40.27 บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 99.99

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด 39.91 บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จ�ากัด 99.99

บริษัท ยูเนี่ยนนคร จ�ากัด 77.49

ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด 97.55 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด 52.99

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จ�ากัด 97.55 บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด 44.94

บริษัท โซลดิฟ จ�ากัด 40.00 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 35.99

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด 29.46

ธุรกิจพลังงาน Jiashan - Union Cogeneration Co.,Ltd. 75.96 บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ�ากัด 24.86

Shangyu Hangzhou - Union Cogeneration Co.,Ltd. 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด 26.42

Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด 32.70

บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร์ จ�ากัด 24.73

ธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จ�ากัด 96.22 บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 24.86

บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 24.90

ธรุกจิการลงทุน 
และอื่นๆ

Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 29.65 บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ�ากัด 27.43

Jiangsu Zhonglian - Union Carpet Co.,Ltd. 35.00 บริษัท ยูเนี่ยนสมคิด จ�ากัด 29.36

Wuhan Taicang Car Internal Decoration Pasts Co.,Ltd. 35.00 บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ�ากัด 29.36

Jiashan-Union Development Co., Ltd. 49.00 บริษัท ยูเนี่ยนจามจุรี จ�ากัด 29.36

Zhejiang-Union Property Co.,Ltd. 35.00 บริษัท ยูเนี่ยนพร้อมพงษ์ จ�ากัด 27.43



1
ธุรกิจ 
สิ่งทอ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บริษัทในกลุ่มด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้าสิ่งทอ 4 ประเภท

1. อุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ซิป ด้าย กระดุม

2. ผ้าทอ กระบวนการผลิตเริ่มจากกระบวนการปั่นด้าย และต่อด้วยกระบวนการทอผ้า 

ได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์และ/หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ท่ีมี

คุณลักษณะเฉพาะส�าหรับน�าไปผลิตชุดท�างาน และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

3. เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ได้แก่ เสื้อผ้าประเภทแฟชั่น เสื้อผ้าประเภทชุดท�างาน (Workwear)

4. ชุดใส่ปฏิบัติงานในห้องที่มีความสะอาดสูง (Clean Room Garment)

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตหรือบริการ
 การผลิตผ้าทอ มีกระบวนการผลิตเริ่มจากการปั่นด้าย จนถึงการทอผ้า วัตถุดิบหลักที่ใช้

ในการผลติเส้นด้ายเพือ่ทอผ้า ได้แก่ ฝ้าย ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 100% ส่วนเส้นใยสงัเคราะห์

สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และน�าเข้าจากต่างประเทศบางส่วน ส�าหรับการผลิต

เสื้อผ้าส�าเร็จรูป และชุด Clean Room ใช้ผ้าผืนและอุปกรณ์ตัดเย็บเป็นปัจจัยการผลิตท่ีส�าคัญ 

การจัดหาผ้าผืนมทีัง้น�าเข้าจากต่างประเทศและสัง่ซือ้ภายในประเทศ ตามความต้องการของลกูค้า 

ส่วนอุปกรณ์ตัดเย็บโดยส่วนใหญ่สั่งซื้อภายในประเทศ 
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ผลการด�าเนินงานในปี 2557
 ผ้าทอ ได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% และผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ และ/หรือใยสังเคราะห์อื่น ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ส�าหรับ

น�าไปผลิตเป็นผ้าประเภท Technical Workwear ทั่วไป และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นตามความต้องการของลูกค้า และ

เหมาะสมกับขีดความสามารถของกระบวนการผลิต โดยท�าการตลาดและจ�าหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ มสีดัส่วนมลูค่าการขายต่างประเทศคดิเป็นร้อยละ 80 ของมลูค่าการขายทัง้หมด และสัดส่วนมลูค่าการขาย

ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการขายทั้งหมด ในภาพรวมจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในกลุ่มสหภาพ

ยโุรป ซึง่เป็นตลาดต่างประเทศหลกั ยังอยูใ่นสภาพซบเซาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อก�าลงัซือ้ของลกูค้า อตัราแลกเปลีย่น

มีความผันผวนสูง รวมทั้งฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต มีความผันผวนทางด้านราคา ข้อจ�ากัดทางด้านปริมาณและ

การส่งมอบ ตลอดจนตลาดสิง่ทอมกีารแข่งขันด้านราคาสงู จากประเทศคูแ่ข่งขนัทีม่คีวามได้เปรยีบในเรือ่งต้นทนุแรงงานต�า่ 

ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2557 ไม่เป็นไปตามแผน ถึงแม้ว่าจะมีรายได้จากการขายและบริการโดยรวมเพิ่มข้ึนจาก 

ปี 2556 ก็ตาม 

 เสือ้ผ้าส�าเร็จรูป ได้แก่ เสือ้ผ้าประเภทแฟชัน่ เสือ้ผ้าประเภทชดุท�างาน (Workwear) การจ�าหน่ายสนิค้า โดยส่วนใหญ่

ส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิถดถอย ลกูค้าลดปรมิาณการสัง่ซ้ือ และต่อรอง

ราคาลดลงมาก เป็นผลให้มีปริมาณการขายและมูลค่าการขายลดลงจากปีก่อน แต่ผลประกอบการในปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2556 เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี และมีสัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

 ชุดใส่ปฏิบัติงานในห้องที่มีความสะอาดสูง (Clean Room Garment) การจ�าหน่ายสินค้าจ�าหน่ายโดยตรงและผ่าน

ตวัแทนจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการเพิม่จกัรอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่ก�าลังการผลิต ผลประกอบการในปี 2557 

ใกล้เคียงเป้าหมาย และเพิ่มขึ้นจากปี 2556 

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
 แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในปี 2558 คาดว่าตลาดสิ่งทอยังคงซบเซา จากสภาวะเศรษฐกิจ

โลกตกต�า่ ท่ียืดเยือ้ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป ท�าให้ต้องประคองตวัรบักับสถานการณ์

ธุรกิจที่ยากล�าบากต่อไปอีก ส�าหรับปัจจัยภายในประเทศไทย ยังคงขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า

ส�าเร็จรูปที่ต้องใช้พนักงานที่มีความช�านาญ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าแรงงานและค่าไฟฟ้า

ปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง การแข่งขันด้านราคามแีนวโน้มรนุแรงมากขึน้ เนือ่งจากประเทศคูแ่ข่งมีความได้เปรยีบในเรือ่งต้นทุน

แรงงานต�่า อย่างไรก็ตาม สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับคู่แข่งยังมีความได้เปรียบ เนื่องจากเป็นที่

น่าเชื่อถือของลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบที่ตรงเวลา 

นอกจากน้ี การด�าเนินธรุกจิกลุม่น้ียงัคงได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ คอื ปัจจยัความเสีย่ง

จากการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะฝ้ายซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณผลผลิตฝ้ายและราคาฝ้ายในตลาดโลกผันผวน

สงู ท�าให้ต้องตดิตามสภาวะการเปลีย่นแปลงอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง มกีารบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัอย่างมปีระสทิธิภาพ 

เพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิจากความ ผนัผวนของตลาด เสรมิสร้างโครงสร้างให้แขง็แกร่ง โดยประสานความร่วมมอืทีด่รีะหว่าง

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายการผลิตและฝ่ายขาย ในการวางแผนการขาย และแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยมีมาตรการในการ 

จดัซือ้วตัถดุบิตามค�าสัง่ซือ้ที่ได้รับจากลกูค้า เพ่ือบรหิารต้นทุนการผลติได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้มกีารป้องกนัความเส่ียง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการท�า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของสินค้าตามค�าส่ังซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะ

ช่วยลดความเสี่ยงลงได้ ทั้งการน�าเข้าวัตถุดิบ และการส่งออกสินค้า 

 กลยทุธ์การแข่งขัน คือ แสวงหาลกูค้าใหม่ ตลาดใหม่ โดยคดัสรรลกูค้าทีต้่องการสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูเป็นหลกั และ

ปรบัก�าลงัการผลติให้เหมาะสมกบัปริมาณการสัง่ซือ้ของลกูค้า โดยมุง่เน้นสร้างความพงึพอใจสงูสดุต่อลกูค้า ทัง้ด้านคุณภาพ 

ปริมาณ และก�าหนดส่งมอบสินค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมต้นทุน

การผลิต และบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าแยกออกเป็น 4 กลุ่มสินค้า

1. ผลติภณัฑ์พลาสตกิ ผลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสาหกรรมด้วยกรรมวธิกีารฉดีขึน้รปู 

ผลติภัณฑ์ทีส่�าคัญ ได้แก่ ชิน้ส่วนอปุกรณ์ที่ใช้ในอตุสาหกรรมรถยนต์และจกัรยานยนต์ 

ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน

2. ผลิตภัณฑ์ยาง บริษัทมีอุตสาหกรรมยางครบวงจร ตั้งแต่ท�าสวนยาง เพื่อน�าน�้ายางมา

ผลิตเป็นยางแท่งและยางแผ่นรมควัน น�ายางแท่งมาผลิตเป็นเส้นยางยืด แถบยางยืด  

ยางยดืทอ และยางยืดถกั ภายใต้เครือ่งหมายการค้าตรา “Venus” เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรม

เสือ้ผ้าส�าเร็จรูป เช่น ชดุชัน้ใน ผ้าอ้อม และสายรดัต่างๆ รวมถงึน�ายางแท่งและยางแผ่น 

รมควันมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ากาวคุณภาพสูงส�าหรับเทปกาว

3. ผลติภัณฑ์เทปกาวต่างๆ เช่น เทปกระดาษ เทปใส กระดาษกาว และเทปพมิพ์ เพือ่ใช้กับ 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในส�านักงาน

4. ผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม ประกอบด้วย กระติกน�้าและปิ่นโตสุญญากาศ ท่อเหล็กไร้สนิม 

และเครื่องใช้ในครัวเรือน

2
ธุรกิจ

พลาสติก
ยาง และ

โลหะ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต หรือบริการ
 บริษัทในกลุ่มพลาสติก ยาง และโลหะ มีโรงงานผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และมีส่วนขยายก�าลังการผลิต

เพิ่มเติมที่ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ที่อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2557 ยังเป็นการ

รักษาก�าลังการผลิตคงเดิม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส�าหรับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต มีแตกต่างกันไป

ตามประเภทอุตสาหกรรม

 ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติก วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ คือ เม็ดพลาสติก ซึ่งจัดหาจากทั้งในประเทศ และน�าเข้า

จากต่างประเทศ

 ธุรกิจยาง ใช้ยางธรรมชาติจากภายในประเทศเป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตจากสวนยาง และโรงงานยางของบริษัทในกลุ่ม

เป็นหลัก หากไม่เพียงพอจึงจะสั่งซื้อจากผู้ประกอบการรายอื่น

 ธรุกจิเทปกาว น�า้กาวที่ใช้เคลอืบผิวเทป มส่ีวนผสมของยาง และสารเคม ีเทปใสประกอบด้วยแผ่นเทป Cellophane 

และ OPP ทั้งหมดนี้จัดหาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม วัตถุดิบที่ส�าคัญ คือ แผ่นโลหะไร้สนิม สามารถจัดหาได้จากทั้งในประเทศ และน�าเข้า

จากต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงานในปี 2557
 ปี 2557 ธุรกิจในกลุ่มได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลง การส่งออกสินค้าไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้ 

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของบริษัทในกลุ่ม มีผลประกอบการที่ลดลง เนื่องจากยอดจ�าหน่ายรถยนต์ 

ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจชะลอลงท�าให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจระมัดระวังการใช้จ่ายและ 

การลงทุนมากขึ้น ท�าให้รถจักรยานยนต์และสินค้าอื่นๆ ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ มียอดจ�าหน่ายลดลงด้วย

 โรงงานผลิตกระติกน�้าและปิ่นโตสุญญากาศโดยใช้เหล็กไร้สนิม แม้มีรายได้และผลประกอบการที่ดี แต่ไม่โดดเด่น

เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดหลัก มีการแข่งขันสูงขึ้นในตลาดระดับบน ในด้านรูปแบบและ

ราคาสินค้า อกีท้ังการผลติได้รับผลกระทบจากอุบตัเิหตเุพลงิไหม้จนต้องหยดุผลิตชัว่คราว แต่สามารถกลบัมาเดนิเครือ่งผลิต 

ได้อย่างรวดเร็ว และมีโครงการที่จะขยายก�าลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต

 กลุ่มธุรกิจยาง สภาพตลาดโดยรวมในปี 2557 ในด้านการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากสินค้าทดแทนที่ผลิตจาก 

ยางสังเคราะห์ที่มีราคาต�่ากว่าเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดผ้าอ้อมไปมากขึ้น ส่วนตลาดในประเทศ ในอุตสาหกรรมตัดเย็บ

เครื่องนุ่งห่ม มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน ท�าให้คู่ค้าหลายราย 

หันไปใช้สินค้าจากประเทศคู่แข่ง จึงท�าให้รายได้โดยรวมลดลง อย่างไรก็ดี สินค้าใหม่ที่มีการพัฒนาเพื่อเปิดตลาดให้กว้าง

มากขึ้น และลดต้นทุนภายใน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ เริ่มได้รับการตอบสนอง

ดีขึ้น และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก แต่ราคายางโดยรวมมีราคาถูกลง ท�าให้สวนยางและโรงงานผลิต 

ยางแท่งมผีลประกอบการลดลงอย่างต่อเนือ่ง จงึต้องมกีารปรบัองค์กรให้เล็กลง เพือ่ให้ต้นทนุลดลงสอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 การแข่งขันในกลุม่ธรุกจิน้ีสงูข้ึนมาก ท้ังจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ เช่น ต้นทุนการผลติท่ีปรบัสงูขึน้อย่าง 

ต่อเนื่อง ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งจะท�าให้ประเทศ

เพ่ือนบ้านมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ท�าให้บริษัทในกลุ่มต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  

ทัง้การยกระดับการบริหารให้มปีระสิทธผิลสงู ความรวดเรว็ในการตอบสนองและพฒันาสนิค้า ปรบัปรงุคณุภาพสนิค้าให้ดีข้ึน 

ควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ส่งมอบสินค้าได้ตามก�าหนด การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ทันสมัยและใช้แรงงานให้

น้อยลง รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 
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3
ธุรกิจ 
การค้า

 บรษิทั คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ�ากดั ด�าเนนิธรุกจิด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาตั้งแต่ปี 2525 เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจด้าน Information Technology (IT) ล�าดับต้นๆ  

ของประเทศไทย ปัจจุบันมีสินค้าและบริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ครอบคลุมและหลากหลาย ส�าหรับธุรกิจขนาดตั้งแต่ Small Office Home Office (SOHO) ถึง

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprise) ทั้งในส่วนกรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค และ

ขยายธุรกิจครอบคลุมไปสู่ประเทศลาว ในปี 2555 ด้วย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ปัจจบุนัทาง บรษิทัฯ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย และผูจ้ัดจ�าหน่ายสนิค้ารวมถึง

บริการต่างๆ มากมาย อาทิ

	ได้รบัการแต่งต้ังเป็นตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการด้านผลติภณัฑ์สินค้า Server และ 

Storage จากบริษัท IBM (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งได้แก่ IBM Power Systems (ทั้ง AIX 

และ iO5) และ Storage ครบ Production Line ตั้งแต่ Low End ถึง High End Storage 

รวมถึงอุปกรณ์ Switch/Network ที่เก่ียวข้องในการเชื่อมต่อและ IBM PureFlex;  

Integrated Solution จาก IBM ซ่ึง บริษทัคอมพิวเตอร์ยูเนีย่นได้รบัเกยีรตเิป็น Distributor 

หลักในประเทศไทย
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	ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการด้านผลิตภัณฑ์สินค้า Software จากบริษัท IBM 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งประกอบด้วยสินค้าครบทุกกลุ่ม ทั้งหมด 8 กลุ่ม อันได้แก่

 Application Integration and Middleware (AIM) ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Websphere

 Cloud and Smart Infrastructure (CS&I) ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Tivoli - Software ในด้านการจัดการ 

การเก็บข้อมูล (Backup) รวมถึงการบริหารระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับ Cloud Technology 

 Collaboration ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Lotus - Software ส�าหรับ Workflow, Portal 

 Information Management (IM) ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ DB2 รวมถงึ Data Warehouse ซึง่บรษิทั คอมพิวเตอร์

ยูเนี่ยน จ�ากัด ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการส�าหรับ Pure Data for Analytics (ชื่อเดิม

คือ Netezza) Data Warehouse Appliances จาก IBM ในประเทศไทย

 Business Analytics - ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Cognos, SPSS, Software ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล

 Security Systems Software ที่เกี่ยวข้องส�าหรับระบบความปลอดภัยของระบบ IT

 Industry Solution - Software ที่ใช้งานกับธุรกิจด้านต่างๆ

 Rational - Software ส�าหรับการทดสอบ ตรวจสอบ ความถูกต้องของระบบงาน Software 

	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้านผลิตภัณฑ์บริการจาก IBM Global Technology 

Services (GTS) IBM (ประเทศไทย) จ�ากัด อันประกอบไปด้วย การซ่อมบ�ารุง (Maintenance Agreement: MA) 

การติดตั้งระบบและการ Implement ระบบงาน (GTS Implementation Services) รวมถึงการขาย Cloud  

Services ของ IBM 

	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ ด้านผลิตภัณฑ์จาก Lenovo (ประเทศไทย) ส�าหรับ  

Intel Server and Flex Systems รวมถึง OEM Storage Products

	ได้รบัการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ ส�าหรบัผลิตภณัฑ์สนิค้า Acronis ซึง่เป็น Backup Software 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ ส�าหรับผลิตภัณฑ์สินค้า CommVault ซึ่งเป็น Backup 

Software ที่มาแรงในขณะนี้จากประเทศสหรัฐอเมริกา

	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Hewlett Packard

	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจาก Ronsycs กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าด้าน 

Reader/Encoder และ PIN Pad

	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จาก NCR กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้าน ATMs, 

ATM Security, Banking Software, Mobile Banking, Branch Transformation และ Payment and Imaging 

	ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Lexmark International Co., Ltd. ซึ่งประกอบด้วย

สินค้า Printer, Toner and Software Solution รวมถึงสินค้าทุกชนิดภายใต้แบรนด์ LEXMARK

	ได้รับการแต่งตั้งเป็น Master Dealer ผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Samsung (Thailand) Co., Ltd. ส�าหรับกลุ่ม 

กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Samsung

	ได้รับการแต่งตั้งเป็น Gold Server Platform และ Gold Datacenter จาก Microsoft Corporation
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 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Select Certified Partner และ Advance Unified Computing Technology Specialization 

จาก Cisco System (Thailand) Co., Ltd.

 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Reseller จาก Apple South Asia (Thailand) Co., Ltd.

 ได้รับการแต่งตั้งเป็น Authorized Service Provider จาก Lenovo, HP, Epson Samsung และ Lexmark

 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีก เช่น สินค้า PC, ThinkPad, Server ของ Lenovo สินค้า Hardware และ 

Solution ต่างๆ ของ HP, Ronsyncs, Epson, Samsung, Canon, Fujitsu, Dell, Acer และอื่นๆ

 การให้บริการ ซ่อมแซม ดูแล บ�ารุงรักษา Hardware และ Software และระบบ Network พร้อมอุปกรณ์ 

ต่อพ่วง รวมทั้งรับออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆ

 จ�าหน่าย บริการ ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ 

 บริการออกแบบ พัฒนาระบบงาน (Application Software development รวมถึง Mobile Application บน 

IOS และ Android) ติดตั้งและอบรมการใช้งาน

 บริการกู้ข้อมูลใน Media ต่างๆ เช่น Hard Disk, Flash Drive, Memory card ที่สูญหาย ด้วยระบบ Clean 

room class 100 ตั้งแต่ปี 2547 ตลอดทั้งกู้ข้อมูลทุกระบบปฏิบัติการเช่น DOS, Windows, Linux, Unix, 

Novell และ Macintosh ซึ่งเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการ โดยเป็นผู้แทนจัดจ�าหน่ายให้กับบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) 

จ�ากัด แต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อจาก IBM ต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ให้กับยี่ห้ออื่นๆ ด้วย  

ผลการด�าเนินงานในปี 2557

 ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่ายอดขายจะต�า่กว่าประมาณการทีว่างไว้เมือ่ต้นปี เนือ่งจากการใช้จ่ายของภาครฐั 

มีการชะลอตัว จากความวุ่นวายทางการเมือง จนถึงเริ่มมีรัฐบาลในช่วงปลายปี แต่ความจ�าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ยังมีอยู่ จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม ส�าหรับความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าในอนาคตอันใกล้นี้

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

 แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมยังมีการเจริญเติบโต เนื่องจากมีการขยายการใช้งาน IT มากขึ้นทั้งภาครัฐและ 

เอกชน แต่ขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านราคา เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการแข่งขันสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีวินัยทางการเงินที่เข้มงวดท�าให้มีความมั่นคง

ทางการเงินสูง อีกทั้งการรักษาคุณภาพในการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการ มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากร

ของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้บริษทัฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเป็นท่ีไว้วางใจของลกูค้ามาอย่าง

ยาวนานต่อเนื่องกว่า 30 ปี
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4
ธุรกิจ

โรงแรม

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา สถานท่ีตั้งเลขที่ 33 ถนนนเรศด�าริห์  

ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนชายหาด

ใจกลางเมืองหัวหิน อาคารโรงแรมสูง 17 ชั้น จ�านวนห้องพัก 296 ห้อง มีบริการห้องพัก 

หลากหลายแบบ ห้องพกัทกุห้องสามารถชมววิทะเลอ่าวไทย มห้ีองประชมุสมัมนาและห้องจดัเลีย้ง

รวม 5 ห้อง ซึง่สามารถรองรบัได้ประมาณ 500 คน มภัีตตาคาร ห้องอาหาร และบาร์ รวม 7 ห้อง 

บริการสปา ฟิตเนส สนามเทนนิส สคอวช สระว่ายน�้า และบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 เดือนพฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจโรงแรม โดยจัดตั้งบริษัทย่อย

แห่งใหม่ คือ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด (RH) วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม และ

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เป็นผู้ลงทุนซื้อสินทรัพย์และธุรกิจโรงแรม ฮิลตัน หัวหิน 

รีสอร์ท แอนด์ สปา (HILTON HUA HIN RESORT & SPA) จ�านวนเงินลงทุน 3,200 ล้านบาท 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 96 โดยสามารถด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องได้ทันที

ผลการด�าเนินงานในปี 2557
 ในระยะสัน้ผลตอบแทนของธรุกจิโรงแรมอาจจะยงัไม่มากนกั เนือ่งจากจะต้องมกีารปรบัปรงุ

และตบแต่งเพิม่เตมิ ดงันัน้ ในระยะยาวจะสามารถให้ผลตอบแทนการลงทนุทีด่ ีและมแีนวโน้มว่า

ทรัพย์สินจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต
 การด�าเนนิธรุกจิโรงแรมมกีารแข่งขนัค่อนข้างสงู แต่โรงแรม ฮลิตนั หวัหนิ รสีอร์ท แอนด์ 

สปา (HILTON HUA HIN RESORT & SPA) มีจุดเด่น คือ เป็นอาคารโรงแรมสูง 17 ชั้น ตั้งอยู่

บนชายหาด ใจกลางเมอืงหวัหนิในบรเิวณทีด่ทีีส่ดุ ซึง่ปัจจบุนัไม่สามารถสร้างอาคารสูงเกนิ 4 ช้ัน

ได้ และห้องพักทุกห้องสามารถชมวิวทะเล ปัจจุบันเขตเมืองหัวหินถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ช้ันน�าท่ีมีศักยภาพ มีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ไม่ไกลจาก

กรุงเทพมหานคร และสามารถเดนิทางโดยรถยนต์หรอืโดยเครือ่งบนิ จงึคาดว่าจะมกีารพัฒนาให้

เติบโตมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
 ปัจจุบนับริษทัฯ มกีารลงทนุในธรุกจิพลงังาน ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยลงทนุ

ร่วมกับวิสาหกิจจีนรวม 3 แห่ง เป็นโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration 

Power Plant) ในมณฑล Zhejiang 2 แห่ง คือ Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. และ 

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. และในมณฑล Yunnan 1 แห่ง คือ  

Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต หรือบริการ
 โรงงานผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ในเขต

มณฑล Zhejiang ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ถ่านหินส่วนใหญ่มาจากเหมืองถ่านหิน ซึ่งตั้งอยู่

บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 

5
ธุรกิจ

พลังงาน 
ในประเทศ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

34

รายงานประจำาปี 2557



ผลการด�าเนินงานในปี 2557
 โรงไฟฟ้า Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. มกีารลงทุนขยายก�าลงัการผลติและทยอยด�าเนินการ

ผลิตได้ตั้งแต่ต้นปี 2557 ในภาพรวมผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ในมณฑล Zhejiang อยู่ใน

เกณฑ์ค่อนข้างดี รายได้โดยส่วนใหญ่ประมาณ 80% เป็นรายได้จากการขายไอน�้า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีกส่วนหนึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ปริมาณความต้องการใช้ไอน�้า และยอดจ�าหน่ายไอน�้า

เติบโตต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ถ่านหินซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงหลัก ในปีที่ผ่านมาราคาถ่านหินค่อนข้างมีเสถียรภาพ ท�าให้

สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี 

 ส�าหรับโรงไฟฟ้า Yunnan Energy Luliang–Union Power Co., Ltd. ในมณฑลยูนนาน หลังจากปรับเปลี่ยนธุรกิจ

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ปีท่ีผ่านมาผลด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และยังคงมีผลขาดทุนต่อเนื่อง ปัจจุบัน 

ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อจะด�าเนินงานต่อไป 

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต
 ธุรกิจโรงไฟฟ้าไอน�้าถือเป็นสาธารณูปโภคของประเทศ ปริมาณการผลิตและการขายขึ้นอยู่กับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ในระยะสั้นแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าจะยังคงเติบโตอีก เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาล 

ท้องถิ่นพยายามผลักดันนโยบายการลดมลภาวะ โดยให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้ไอน�้าจากโรงไฟฟ้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

แทนการใช้ Boiler ของแต่ละโรงงาน รวมทั้งยังมีการขยายก�าลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการใหม่ๆ ที่

รัฐบาลท้องถิ่นพยายามที่จะผลักดัน อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประกอบธุรกิจ คือ 

ปัจจุบนัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีมีนโยบายเข้มงวดในการอนมุตักิารลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ 

การลงทุนโครงการขยายก�าลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ค่อนข้างยากล�าบาก

และต้องใช้เวลานาน เนื่องจากทางการจะอนุมัติให้เฉพาะโครงการลงทุนที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิต 

ต้องมีการใช้เครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดมลภาวะ จ�ากัดการปล่อยมลภาวะ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ให้ได้มาตรฐานตามกฏเกณฑ์การควบคุมสิ่งแวดล้อม ซึ่งการก�าหนดเกณฑ์มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท�าให้ต้นทุน

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าสูงขึ้น 

 ส�าหรับสภาพการแข่งขันของธุรกิจ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด จะจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น ตามราคา 

ที่ถูกก�าหนดไว้ ส�าหรับไอน�้าโดยส่วนใหญ่จะจ�าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามราคาที่ตกลง

กนั ซึง่จะผนัแปรตามราคาถ่านหนิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การจดัส่งจะจดัส่งไอน�า้ไปตามท่อส่ง ซึง่ออกแบบเป็นเครอืข่ายภายใน

เขตนคิมอตุสาหกรรม และอนุมติัโดยการนิคมอุตสาหกรรม ท�าให้ลดปัญหาการแข่งขนัท่อส่งไอน�า้ทบัซ้อนจากโรงไฟฟ้าอืน่ๆ
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6
ธุรกิจอ่ืนๆ 
ในประเทศ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 บริษัทฯ ลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 โครงการ

โครงการ Riverview Garden ที่เมือง Jiashan มลฑล Zhejiang ด�าเนินการโดย Jiashan-Union 

Development Co., Ltd. เป็นโครงการก่อสร้างอาคารหมู ่4 ชัน้ และอาคารห้องชดุ (คอนโดมเินยีม) 

ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย มีพื้นที่ที่ดินรวม 139 MU หรือประมาณ 58 ไร่ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด

ประมาณ 250,000 ตารางเมตร 

 โครงการที่เมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang ด�าเนินการโดย Zhejiang-Union Property 

Co., Ltd. เป็นโครงการก่อสร้างห้องชุดอาคารสูง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และอาคารเพื่อการ 

พาณิชยกรรม พื้นที่ที่ดินรวม 11.5 MU หรือ 7,669 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 

30,000 ตารางเมตร 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
 บริษัทฯ ประมูลสิทธิการใช้ที่ดินจากรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นโครงการก่อสร้าง

เป็นที่อยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมที่เมือง Jiashan และเมือง Shaoxing 
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ผลการด�าเนินงานในปี 2557
 Jiashan-Union Development Co., Ltd. ด�าเนินโครงการ Riverview Garden ที่เมือง Jiashan ได้วางนโยบาย 

การด�าเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายการออกแบบและการก่อสร้าง ให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพสูง ถือเป็นโครงการที่ได้รับ

ความนิยม และสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการดีมาก ได้รับรางวัลสวนดีเด่นระดับมณฑล สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เปิดขายห้องชุดขนาดใหญ่ ซึ่งการขายจะค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

ของภาครัฐ แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี มีการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และผ่อนคลายนโยบายสินเชื่อของธนาคาร

พาณิชย์ ท�าให้การขายคล่องตัวมากขึ้นอย่างช้าๆ โดยโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

โครงการระยะที่ 1 เป็นอาคารบ้านชุด การก่อสร้างแล้วเสร็จและขายได้หมดในระยะเวลาสั้น โดยได้โอนส่งมอบ

บ้านเรียบร้อยแล้ว 

โครงการระยะที่ 2 เป็นอาคารบ้านชดุ 4 อาคาร ขายได้ทัง้หมดแล้ว ส่วนอาคารสูงรวม 7 อาคาร ก�าลังด�าเนนิการอยู่ 

แบ่งเป็นอาคารสงู 3 อาคาร เป็นห้องชดุขนาดกลาง และอาคารสงู 4 อาคาร เป็นห้องชดุขนาดใหญ่

ปานกลางและขนาดใหญ่มาก 

โครงการระยะที่ 3 เป็นอาคารสูงรวม 6 อาคาร เป็นห้องชุดขนาดกลาง ก�าลังด�าเนินการอยู่ 

 Zhejiang-Union Property Co., Ltd. ด�าเนินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang 

เร่ิมงานก่อสร้างฐานรากตั้งแต่สิ้นปี 2556 ปัจจุบันด�าเนินการก่อสร้างโครงสร้างหลักของอาคารแล้ว คาดว่าการก่อสร้าง

อาคารและงานปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการจะแล้วเสร็จทั้งหมด ประมาณกลางปี 2558 โครงการนี้มีอาคารรวม 3 

อาคาร แบ่งเป็นส่วนห้องพักอาศัยรวม 166 Units ส่วนอาคารพาณิชย์และร้านค้ารวม 142 Units และส่วนจอดรถยนต์ 

ชั้นใต้ดินรวม 135 คัน ปัจจุบันได้เปิดขายและเริ่มมีรายรับแล้ว 

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 การด�าเนนิธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จะเตบิโตไปพร้อมกับความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศจนี ปัจจบุนั

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ท�าให้การขายอาคารที่พักอาศัยชะลอตัว ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ปรับลดลง และยังคงมี

ปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อราคาขาย คือ นโยบายควบคุมอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นธุรกิจที่ดี หากโครงการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ และมีการขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้

เงนิกูม้ากนกั ส�าหรับการแข่งขันยงัสงู เนือ่งจากมโีครงการใหม่ๆ ทีท่ยอยเปิดตวัเพิม่ขึน้ โดยมปัีจจยัส�าคญัของการแข่งขัน 

คือ สถานที่ตั้งของโครงการ คุณภาพ และราคาขาย 
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ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 บรษิทัฯ มกีารลงทนุในธรุกจิอุตสาหกรรมเคมีในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่ด�าเนนิการโดย Taixing-Union 

Zond Chemical Co., Ltd (Taixing-Union) ตั้งอยู่ที่เมือง Taixing มณฑล Jiangsu เป็นโรงงานเคมีที่มีผลผลิตหลัก คือ 

Phthalic Anhydride (PA) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้เติมแต่งในการผลิต Phthalate Plasticizers, Thermoplastic Resins – 

Polyvinyl Chloride (PVC) และอื่นๆ ส�าหรับผลผลิตรอง คือ Fumaric Acid ซึ่งใช้เป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร และเป็น 

สารตั้งต้นในการผลิต Polyester Resin

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตหรือบริการ
 การผลิต Phthalic Anhydride (PA) เดิมใช้ Ortho-Xylene ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน Petro-Chemical เป็น

วัตถุดิบหลัก หลังจากได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนด้านเทคนิคการผลิต เพื่อให้สามารถใช้วัตถุดิบ

ได้หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันสามารถใช้ Naphthalene ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการเผาถ่านหิน มาใช้ผสมเป็น

วัตถุดิบเสริม เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบ Naphthalene ต�่ากว่า ส�าหรับผลผลิตที่ได้เป็นในรูปของ

เกล็ดหรือของเหลว จะขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ผลิต Plastic PVC, Polyester Resin และอื่นๆ 

ผลการด�าเนินงานในปี 2557
 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยปรับเปลี่ยนด้านเทคนิคผลิต ให้สามารถใช้ Naphthalene มาผสมเป็น

วัตถุดิบเสริม นอกเหนือจากการใช้ Ortho-Xylene เพียงอย่างเดียว ท�าให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่ง แต่

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผันผวนอยู่เกณฑ์สูง ขาดเสถียรภาพด้านราคาขาย

ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานในปี 2557 ไม่เป็นไปตามแผน 

แนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต
 ผลิตภัณฑ์ Phthalic Anhydride (PA) จัดเป็นผลิตภัณฑ์เคมี ท่ีกฎหมายก�าหนดให้จัดตั้งโรงงานอยู่ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมเคมี มีข้อก�าหนดการควบคุมและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ซึ่งกระบวนการผลิตที ่

ผ่านมา สามารถลดมลภาวะและควบคุมการปล่อยมลภาวะได้ตามมาตรฐานทีก่�าหนด ส�าหรบัสภาพการแข่งขนัยงัคงมกีาร

แข่งขันสูง การตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเปลี่ยนแปลงไป อุปทาน (Supply) มีเพิ่มมากขึ้นกว่าความต้องการของตลาด  

ส่งผลให้ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นได้ ในขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบยังสูง และมีการผูกขาดของอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี
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 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการหลัก คือ การลงทุนในธุรกิจสิ่งทอ พลาสติก ยาง โลหะ การค้า 
โรงแรม พลังงาน และธุรกิจอื่นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น อสังหาริมทรัพย์ เคมี และพรมรถยนต์ ใน 
การด�าเนินงานบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดย “คณะกรรมการบริษัทฯ มีปณิธานอย่างแน่วแน่
ในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน”
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่านิยม คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยถ่ายทอดค่านิยมนี้จากผู้น�าสูงสุดขององค์กร 
สู่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการเป็นเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ให้รับทราบและถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)
 “บริษัทลงทุนช้ันน�าที่ได้รบัความเช่ือถอื ทีล่งทนุในธรุกจิหลากหลาย และบริหารจดัการการลงทนุให้บรษิทัเจรญิเติบโต 
และมีความมัน่คงอย่างย่ังยนื โดยมผีลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทนุ”

พันธกิจ (MISSION)
 พัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโต แข็งแรง
 ต่อยอดธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มมีความช�านาญ หรือ มีองค์ควา มรู้
 จัดการการลงทุนที่มีอยู่และสรรหาการลงทุนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพระยะยาว และมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
 เสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นผู ้น�า สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรท่ี 
ยึดหลัก คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

 ส่งเสริมและให้โอกาสบุคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 ปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่ดีอย่างสืบเนื่อง
 ก�ากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่า และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อบริษัทฯ  ผู้เก่ียวข้อง และผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย ได้แก่ 
พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า  เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 อนึ่ง ขอบเขตของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ มุ่งเน้นในส่วนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทลงทุน และมี
การจ�าหน่ายสนิค้าประเภทวตัถดุบิที่ใช้กบัธรุกจิสิง่ทอ ยางยดื โลหะให้กับบริษัทในกลุ่ม และส่งออกสินค้าเทปกาวไปยัง  
ต่างประเทศ ซึง่ในส่วนของการจดัจ�าหน่ายสนิค้ามสีดัส่วนที่ไม่มนียัส�าคญั ในส่วนของมาตรฐานข้อมลูที่ใช้เปิดเผย ได้ค�านงึ
ถึงความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโดยสะท้อนออกมาในการด�าเนินงานจริงของธุรกิจของบริษัทฯ และรายงาน ตามหลัก
การที่ก�าหนดแนวทางโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 การรายงานการด�าเนนิงาน CSR ตามทีจ่ะกล่าวต่อไป ได้ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี คอื ผูล้งทนุ และหรอืผูถ้อืหุ้น พนกังาน 
ผูร่้วมทนุ ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่ง ชมุชนท้องถิน่ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
 การด�าเนินงานเรื่อง CSR ของบริษัทฯ ภายใต้สมรรถภาพองค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รอบปี 2557) 
ประกอบด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม
 บริษัทฯ ประกอบกิจการท�าการค้าอย่างเป็นธรรม  
ไม่เอาเปรียบคู ่แข่ง ไม่ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู ้ทางธุรกิจหรือ 
ที่เกี่ยวข้อง แย่งชิงธุรกิจจากคู่แข่ง ไม่ท�าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่ง บริษัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของคู่ค้า มีการ
รักษาค�าม่ันที่ตกลงกันไว้ ตัวอย่างเช่น มีการสั่งซื้อฝ้าย 
ล่วงหน้า ต่อมาราคาตลาดได้ลดลง บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่ได้ท�าไว้ รวมทั้ง มีการช�าระเงินตรงตาม
ก�าหนดเวลาทุกครั้ง
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ท�าการค้าอย่างเป็นธรรมกับ
ลูกค้าโดยไม่เอาเปรียบลูกค้า มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
เสมอมา

1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
 ในด้านผู้ร่วมทุนกับบริษัทฯ ผู้ร่วมทุนกับบริษัทฯ  
ได้รับการปฏบิตัอิย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั มสีทิธิในฐานะ
ผู้ถือหุ้นเท่ากัน และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
ในจ�านวนและเวลาเหมือนกับฝ่ายไทย ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่
ผูร่้วมทุนได้รับไม่ถกูเอาเปรยีบ เนือ่งจากข้อมลูทางการเงนิ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วนถูกต้อง และยึดหลัก
โปร่งใสเป็นธรรม

1.3 การเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น
 บริษัทฯ มีการประกาศให้พนกังานทุกคนไม่ด�าเนนิการ
ใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการละเมดิทรพัย์สินทางปัญญา โดยส่งเสรมิ
ให้ผู้บริหาร พนักงานใช้สินค้า อุปกรณ์ บริการที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 นโยบายต่อต้านการทุจริต
  บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจตามค่านิยมที่กล่าว
ข้างต้นและการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ทั้งนี้ ไม่เฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
และบรษิทัในกลุม่ทีป่ระเทศไทย แต่รวมทัง้กจิการทีบ่รษิทัฯ 
ลงทนุในต่างประเทศด้วย โดยให้มกีารบนัทกึบญัชีครบถ้วน 
ถูกต้อง และค�านวณภาษี รวมทั้งช�าระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้
จ่ายสินบนให้ผู ้เกี่ยวข้อง ดังนั้น หน่วยงานทางการที่
เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลถูกต้อง บริษัทฯ มีการช�าระภาษี
อย่างถูกต้อง รัฐไม่เสียผลประโยชน์ เรื่องนี้เป็นนโยบายที่

บริษัทฯ ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งท�าให้บริษัทฯ 
เป็นที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐและสังคม

2.2 แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย 
 บริษัทฯ มีการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ 
คุณประโยชน์ จากผู้บริหารสู่พนักงาน และมีนโยบายให้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยสร้าง
จติส�านกึของผูบ้รหิารและพนกังาน นอกจากนี ้พนกังานจะ
ได้รับคู่มือระเบียบข้อบังคับการท�างาน โดยก�าหนดไว้ใน
หมวด 6 คือ เรื่องวินัยและการลงโทษทางวินัย ข้อ 6.1 (ฉ) 
และข้อ 6.2 (4) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ข้อ 6.3 เรื่องโทษการฝ่าฝืน จนถึงการเลิกจ้างด้วย เพื่อให้
ระบบการด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ จึงมี
ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล มี
การตรวจสอบ ติดตาม เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต โดยผ่าน
ขบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อีกระดับหนึ่ง
 ก่อนหน้าปี 2557 คณะกรรมการมีเจตนารมณ์และ
นโยบายที่จะด�าเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
สงัคม โดยมมีตบิรจิาคเงนิสนบัสนนุ จ�านวน 1 ล้านบาท ให้
กบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต  

2.3 การเปิดเผยผลการด�าเนินงาน 
 และความคืบหน้าในการปฏิบัติ 
 ในปี 2557 ไม่มปีระเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ป็น
สาระส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิคด ีถกูตรวจสอบ ถกูกล่าวหา 
ถูกฟ้องร้องท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานเก่ียวกับการ
แข่งขันไม่เป็นธรรม การทุจริต การเลือกปฏิบัติ หรือการ
จ้างงานไม่เป็นธรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจน
ไม่มีค่าปรับ หรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่ค่าปรับในเรื่องต่างๆ 
อนัเกดิจากการด�าเนนิงานทีไ่ม่โปร่งใส ไม่ถกูต้องในเรือ่งดงักล่าว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งทาง
เสรีภาพ ความเสมอภาคในการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ผู้เกี่ยวข้องพึงได้รับตาม
มาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

3.1 หลักการแนวทางด้านสิทธิมนุษยชน 
 ที่ใช้ในหน่วยงาน
 บริษัทฯ มีนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ทั้งสิทธิของพนักงาน เช่น การมีเสรีภาพในการแสดง 
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ความคิดเห็น การรับฟังประเด็นจากพนักงานและน�าไป
พิจารณาป้องกัน บรรเทา แก้ไขผลกระทบ ที่เกิดจาก
กิจกรรมขององค์กร หรือสิทธิของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น 
บรษิัทฯ เคารพสิทธิโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมว่า่จะเป็นผู้ลงทนุ
ภายในประเทศ หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนบริษัทฯ 
รบัฟังข้อคดิเหน็จากผูถ้อืหุน้รายย่อยและสนองตอบข้อเสนอ
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ด�าเนินการโดยมี 
ผู้ท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับผู้ลงทุน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ในคราว
ที่จะถึงต่อไปล่วงหน้าก่อนวันประชุม 4 เดือน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ เคารพสิทธิของลกูค้า คูค้่า โดยให้ได้รบัสิทธติาม 
ข้อตกลงที่ได้ให้ตามค�าม่ันไว้

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน
  ตามที่บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ การลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ บรษัิทฯ มนีโยบายเรือ่งสทิธมินษุยชน
ให้บรษิทัทีล่งทนุไม่ละเมดิสทิธิเสรภีาพของพนกังาน เคารพ
สิทธิส่วนบุคคล ด�าเนินกิจการด้วยความยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.3 มาตรการส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน
  บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิด้านแรงงานต่างๆ แก่
พนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ตลอดจนให้
พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับจาก 
บริษัทฯ และจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพด้วย บริษัทฯ และ
บริษัทในกลุ่มมีผู้แทนจากฝ่ายบุคคลประชุมร่วมกันเป็น 
ระยะๆ เพื่อดูปัญหาแรงงานที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการ
แก้ไขให้คลี่คลาย และท�างานร่วมกันอย่างสงบสุข

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 ผู ้มีส ่วนได้เสียส�าคัญส่วนหนึ่งขององค์กร คือ 
พนักงาน ลกูจ้าง ซึง่บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัทรพัยากร
บคุคลเสมอมา เนือ่งด้วยเป็นกลไกขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายเชงิเศรษฐกจิ และมีผลกระทบทางด้านสงัคมเช่นกนั

4.1 การจ้างงานและสวัสดิการ
 บรษัิทฯ มนีโยบายด้านการบริหารงานบคุคล ก�าหนด
หลักเกณฑ์การจ้างงาน ค่าตอบแทนตามต�าแหน่งงาน 
สวสัดกิาร สทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยพนกังานได้รับการปฏิบตัิ
อย่างเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบได้รับค่าตอบแทนตรงตาม
ก�าหนดเวลาครบถ้วน ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จาก
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามระเบียบของกองทุนฯ ได้รับ
สวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทในกลุ่ม  
สหยูเนี่ยน ได้รับสิทธิวันหยุดตามประเพณี วันลา และ 
ลาพักผ่อนประจ�าปี (พักร้อน) ตามอายุงาน ได้รับสิทธิการ
ตรวจสุขภาพประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ ในปี 2557 บริษัทฯ 
มีพนักงานรวมจ�านวน  84 คน อัตราส่วนของพนักงาน 
ที่เข้าใหม่ร้อยละ 6 อัตราส่วนของพนักงานที่พ้นสภาพ 
ร้อยละ 8.33 การกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู ่ 
ของบุคลากรหลังการใช้สิทธ์ิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรอยู ่ที ่
ร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความเท่าเทียมด้านแรงงาน 
และผลตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็น
เพศชาย หรือเพศหญิง

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม แต่
บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของพนกังาน เช่น เรือ่งคณุภาพน�า้ที่ใช้กับสุขภาพพนกังาน
ต้องสะอาด มสีวสัดกิารจดัน�า้ดืม่ที่ได้คณุภาพสูงแก่พนกังาน 
ให้พนักงานตรวจสุขภาพประจ�าปี ระบบเครื่องปรับอากาศ
มีตารางเวลาการล้างบ�ารุงรักษา มีสภาพแวดล้อมการ
ท�างานที่ดี มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสม ระบบลิฟท์มีตาราง
ตรวจเชค็ความปลอดภัยเป็นระยะๆ มรีะบบสัญญาณเตอืนภยั 
ก�าหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและตารางตรวจเช็ค 
บริษัทฯ ประกอบกิจการประเภทการลงทุน จึงไม่มีเรื่อง
ปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษต่อบริเวณใกล้เคียง สภาพการ
ท�างานของพนักงานจึงมีมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ผู้บริหารรับฟังข้อร้องเรียน
(ถ้ามี) เพื่อหามาตรการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามนโยบาย
การด�าเนินงานขององค์กร ที่เน้นความส�าคัญของพนักงาน

4.3 ความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ มีพนักงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้าน
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นๆ แต่
บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
และให้โอกาสเท่าเทยีมกนั เช่น ให้ค่าตอบแทนระหว่างเพศ
หญงิและเพศชายเท่าเทียมกนั มกีารก�าหนดอตัราเงนิเดือน
ขัน้พืน้ฐาน ตามประเภทลักษณะงาน และให้โอกาสพนกังาน
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตรงตามลักษณะงาน
ที่ท�า มีการเลื่อนระดับงานให้กับผู้ที่มีศักยภาพสูงขึ้น มีการ
ฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อยปีละ 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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ให้กับบริษัทในกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตไปแล้วนั้น มีเพียงแผ่นพับ
พิมพ์รูปตัวอย่างของสินค้ารุ่นต่างๆ หรือแผ่นป้ายตัวอย่าง
สินค้าเท่านัน้ บริษทัฯ ไม่ได้ท�าส่ือการตลาดโดยการโฆษณา
แต่อย่างใด จึงไม่มีเรื่องของการโฆษณาเกินความจริง หรือ
ไม่มเีร่ืองผูบ้รโิภคเข้าใจผดิในคณุภาพของสนิค้าแต่อย่างใด 
แต่ผู้บริโภคเองซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าเป็นผู้ยอมรับในคุณภาพ
และความปลอดภยัต่อสขุภาพของสนิค้า เป็นผูแ้นะน�าบอก
ต่อภายในหมู่ผู้บริโภคเอง บริษัทฯ จึงไม่มีต้นทุน ด้านสื่อ
โฆษณาการตลาด ท�าให้ราคาของสินค้าไม่ต้องรวมค่า
โฆษณา จึงมีราคาเป็นธรรมมากขึ้น 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงจรรยาบรรณการ
ด�าเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ 
ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า ไม่มีการน�าข้อมูลของ
ลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดย 
มชิอบ ท่ีผ่านมา ไม่มเีรือ่งโทษปรบัจากการละเมดิกฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ยวกับข้อก�าหนด และการใช้สอยผลิตภัณฑ์
และบริการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 ลักษณะธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นประเภทการ
ลงทุน และธุรกิจอื่นที่ไม่มีนัยส�าคัญซึ่งเป็นประเภทซื้อมา
ขายไปการด�าเนินงานจึงไม่ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่
จะท�าให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ 
รวมท้ังไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ น�้าเสีย ที่จะท�าลาย 
สิง่แวดล้อม ในส่วนของบรษิทัฯ มีการดแูลการใช้พลงังานและ
น�้าอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานปกติ อย่างไรก็ตาม  
ในแง่ของบริษัทที่ไปลงทุนมีการดูแลการใช้ทรัพยากรและ
ดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม ปฏิบตัติามมาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เช่นตัวอย่างดังนี้

6.1 เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลัง 
ความร้อนร่วมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มลฑล 
Zhejiang โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีการศึกษาการลด
ใช้ปริมาณถ่านหิน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ด�าเนนิงาน สามารถลดปรมิาณการใช้ถ่านหนิลงด้วยการน�า
เถ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นกากเหลือใช้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วย 
ท�าให้ลดการใช้ทรพัยากรทางธรรมชาต ิอกีทัง้ ท�าให้ผลการ
ด�าเนินงานดีขึ้นเนื่องจากลดต้นทุน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทฯ ยึดมั่นต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค มี
ราคาเหมาะสมตามคุณภาพที่ตกลงไว้

5.1 สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
 สินค้าของบริษัทฯ เป็นประเภทวัตถุดิบเกี่ยวกับ 
สิง่ทอ เช่น ฝ้าย เส้นใยสงัเคราะห์ สเตนเลสสตีล (โลหะไร้สนมิ) 
ซ่ึงน�าไปผลิตต่อเป็นผ้าส�าเร็จรูป ยางยืด และกระติกน�้า
สุญญากาศ บริษัทฯ เลือกจัดหาสินค้าในคุณภาพที่มีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของคน ส่วนโลหะไร้สนิมที่น�าไปผลิต
ต่อเป็นกระตกิน�า้สญุญากาศ ต้องมคีณุภาพระดบัดมีากเพือ่
ให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดี ไม่บุบสลาย มีความทนทานในการ
ใช้งาน เม่ือผสานกบักระบวนการผลติของบรษิทัในกลุ่มแล้ว 
จะได้สินค้ากระติกน�้าสุญญากาศที่มีความปลอดภัยต่อ
สุขภาพในการบริโภค ทั้งนี้ สีที่ใช้ประกอบการผลิตสินค้า 
ดงักล่าวเป็นระดบัสผีสมอาหาร ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจ
ในสินค้าของบรษัิทฯ ทีม่คีณุภาพสงู โดยบรษิทัในกลุม่เป็นผู้ผลติ
และจัดจ�าหน่าย ในท�านองเดียวกัน บริษัทฯ จ�าหน่ายสินค้า
เทปกาวทีม่คีณุภาพด ีมมีาตรฐานภายใต้เครือ่งหมายการค้า 
UNITAPE, PANFIX, SELLO TAPE, FUJI, NICHIBAN ไปยัง
ต่างประเทศด้วย อนึ่ง นอกจากบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพ
สินค้าแล้ว ยังรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้า ตาม
คณุภาพ ราคา และช่วงเวลาทีต่กลงกนัไว้ซึง่มีความเป็นธรรม

5.2 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
  บริษัทฯ ค�านึงถึงเร่ืองผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มี
คุณภาพดีแล้ว ต้องมีข้อมูล วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง จึง
จะบรรลุวัตถุประสงค์ให้ลูกค้ารู ้สึกถึงความมีคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์และการได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯ มีการแสดงฉลากสินค้าตามมาตรฐาน โดยมีชื่อ
สินค้า ยี่ห้อสินค้า ขนาดบรรจุ เลขรหัสก�ากับผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ ซึง่จะระบรุหสัมาตรฐานสากล (บางสนิค้าทีม่)ี 
คุณสมบัติ ข้อแนะน�าวิธีการใช้งาน ค�าเตือน วันเดือนปีที่
ผลิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมาย ซึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามความเป็นจริง

5.3 การสื่อสารการตลาด 
 และความลับทางธุรกิจของลูกค้า
 บริษัทฯ ใช้วิธีสื่อสารการตลาดโดยฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลแนะน�าวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ของสินค้ากระติกน�้าสุญญากาศที่บริษัทฯ โอนการจ�าหน่าย
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6.2 การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ 
 บริษัทฯ ที่ไปลงทุนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลติทุกแห่ง มรีะบบการป้องกนัและลงทนุลดผลกระทบจาก
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎหมายก�าหนด ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิต
ยางยืด มีระบบบ�าบัดน�้าเสียภายในโรงงาน 2 ขั้นตอน  
จนทดสอบว่าน�า้เสยีท่ีจะปล่อยออกนอกโรงงานไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านระบบการป้องกันและลดผล 
กระทบจากมลพิษแล้ว จึงจะปล่อยน�้าเสียทิ้งได้ นอกจากนี้ 
บริษัทที่ไปลงทุนอื่นๆ ก็ปฏิบัติในท�านองเดียวกัน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นชุมชน 
ท้องถิน่ ตลอดจนสงัคมภายนอก เพือ่ให้มชีวีติความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น บริษัทฯ มีส่วนร่วมดังนี้

7.1 บทบาทในตลาดและการสร้างงาน
 บริษทัฯ และบรษิทัทีไ่ปลงทนุมกีารพฒันาชมุชน โดย
จ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่นในละแวกใกล้เคียงเข้าท�างาน
กับบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรากฐาน
ความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทท่ีไป
ลงทุนที่เขตบางปะกง และเขตบางชัน พนักงานส่วนใหญ่
ของบริษัทในกลุ ่มเป็นประชากรในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นตลาด
แรงงานที่ส�าคัญและสามารถสร้างงานให้ชุมชนในท้องถ่ิน
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน
 ต่อเน่ืองจากข้อ 7.1 บริษัทดังกล่าวมีกจิกรรมประจ�าปี 
โดยมีการทอดกฐิน หรือทอดผ้าป ่าสามัคคี ท�าบุญ 
เข้าพรรษาให้กับวัดใกล้เคียง บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดที่
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียง
สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
จากประชาชนในพื้นท่ี เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
ให้สังคมดียิ่งขึ้น
 ในรอบปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกรณ ี
ถูกตรวจสอบ ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องร้อง ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ
ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อยอย่างมีนยัส�าคญัทีเ่ก่ียวกับเรือ่ง
หลักการการด�าเนินการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด

การป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การคอร์รัปชั่น

 บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการ คู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับ

พนักงาน โดยสอดคล้องกับค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยน คือ 

“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ที่ได้ยึดถือปฏิบัติเป็น

วัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงมีการส่งเสริม ปลูกฝัง และถือเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนกังานต้องรบัทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏบิตัติามอย่าง

เคร่งครัด

 โครงสร้างองค์กรได้จัดให้มีระบบที่เกี่ยวข้องกับ 

เรื่องนี้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ไม่ว่าจะด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อ

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของพนักงาน 

โดยมกีารตรวจสอบเป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการผูอ้�านวยการ 

ซึ่งจะก�าหนดให้การตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวกับการทุจริต

คอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ จะน�าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รปัชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : 

CAC) ไปพิจารณาปรับปรุง/ทบทวนคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการ คู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับ

พนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น
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 บริษทั สหยเูนีย่น จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัในกลุม่ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพฒันา

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้นโยบายการบริหารกิจการที่อยู่บน

พื้นฐานของหลักการ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ผ่านหลากหลายกิจกรรมและโครงการ ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยมุ่งหวัง 

การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่นยืนต่อไป

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านการศึกษา
 กลุม่สหยเูน่ียนตระหนักถงึความส�าคัญของการให้การศกึษา เพราะการศกึษาเป็นรากฐานส�าคัญของการเรียนรู้ 

สามารถน�าไปต่อยอด พัฒนาความรู้ ทกัษะ ความเชีย่วชาญ เพือ่สร้างความมัน่คงในอาชีพให้แก่ตนเอง และเป็นการ

สร้างคุณค่าให้แก่สังคม บริษัทฯ จึงให้การ 

ส่งเสรมิและพฒันาการศกึษาของนกัเรยีน นสิิต 

นักศึกษาและชุมชน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทใน

กลุ่มมีการแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์การ

ท�างานจรงิให้แก่นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตาน ี เข้ามาศกึษาดงูาน ซึง่นบัเป็น 

การปูพื้นฐานความรู้ในสาขาที่เรียนโดยตรง 
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ด้านสิ่งแวดล้อม

 กลุม่สหยเูนีย่นมุง่สร้างจติส�านกึให้กบัพนกังานในการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดัและรูค้ณุค่า และสนบัสนนุ

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการด�าเนินการเพื่อลดผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายและมาตรฐานสากลก�าหนด โดยบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนมีการน�าระบบมาตรฐานการ

จดัการสิง่แวดล้อม  ISO 14001 มาบริหารจดัการ เพือ่พฒันาศกัยภาพในกระบวนการผลติ จนถงึระบบการก�าจดัน�า้เสยี และ

รักษามลภาวะทางอากาศ เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนที่อยู่โดยรอบ และเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอัน 

ทรงคณุค่าเหล่าน้ีตกทอด สูช่นรุ่นหลงั กลุม่สหยเูนีย่นจงึได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาและรกัษาสิง่แวดล้อมไปพร้อมๆ 

กับการด�าเนินธุรกิจ อาทิเช่น

 การบ�าบัดน�้าเสียให้ได้ระดับมาตรฐานมีความปลอดภัยก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้าสาธารณะ

 การจัดกิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษ เพื่อลดการตัดต้นไม้และการท�าลายป่า ซึ่งถือเป็นการ 

ลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

 บรษิทัในกลุม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม ว่าเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่1 โดยมคีวามมุง่มัน่

สเีขยีว (Green Commitment) คือ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และมกีารสือ่สารภายในองค์กร

ให้ทราบโดยทั่วกัน

 การเข้าร่วมโครงการปรับปรุงคุณภาพน�า้คลองชลประทานกบัเทศบาลต�าบลบางป ูโดยสนบัสนนุเครือ่งเตมิอากาศ

บนผิวน�้า

 บริษัทในกลุ่มร่วมโครงการ “คืนน�้าใส ให้ชุมชน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยร่วมกับส�านักงานนิคม

อุตสาหกรรมบางชัน เทน�้าสกัดชีวภาพลงสู่คลองแสนแสบ ณ วัดบ�าเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น�้าล�าคลองให้ใสสะอาด   

ร่วมโครงการ “คืนน�้าใส ให้ชุมชน”
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ด้านสังคม

 กลุ่มสหยูเนี่ยนส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน

การพฒันาสงัคม ให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และสนบัสนนุ

ชุมชนบริเวณโดยรอบบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่ม

สหยเูนีย่นได้ร่วมมอบเงินและสิง่ของเพ่ือพัฒนาเยาวชนใน

ชุมชนบริเวณรอบบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น

 ตัวแทนพนักงานได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับ

สภากาชาดไทย

 ร่วมบรจิาคเงนิเพือ่ใช้พฒันาการศกึษาให้กับเดก็

นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบางชัน                        

 ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน สถานี

ต�ารวจ และชุมชน

มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและชุมชน                             

บริจาคเงินให้โรงเรียนสุเหร่าบางชัน                       
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ด้านศาสนา

 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมท�าบุญ 

กฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เพื่อท�านุบ�ารุง

พระพุทธศาสนา โดยรวบรวมเงินถวายพระราชกุศล รวม  2,898,891.75  บาท 

 นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยนยังได้ร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมอันดีให้กับพนักงานในองค์กร อาทิเช่น

 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานร่วมท�าบุญพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในงานท�าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดต�าหรุ จังหวัดสมุทรปราการ

 ร่วมทอดกฐินกับกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น และวัดบ้านตุ่น จังหวัดสระแก้ว

 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกับสมาคมคนพิการนนทบุรี เพื่อสบทบทุนการจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 

คนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ ณ วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์วัดใต้ กรุงเทพมหานคร  

เนื่องในงานท�าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
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ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานร่วม 

ท�าบุญพิธีทางศาสนาอิสลาม 

เนื่องในงานท�าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ร่วมท�าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์

เนื่องในงานท�าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดต�าหรุ จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมท�าบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ�าเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

49

โครงสร้างการถือหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท
 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท

 บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

 บรษิทัไม่มโีครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุซ่ึงเป็นคนต่างด้าว 

(Thai Trust Fund) หรอืตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิ (NVDR) ทีม่หีุน้ของบรษัิท

เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

 บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557

ล�าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ธุรกิจหลัก จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน %

1 กลุ่มบริษัท

1.1 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 29,850,000 9.95

1.2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 22,574,000 7.53

1.3 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 20,159,300 6.72

1.4 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 17,988,300 6.00

1.5 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด กลุ่มดารกานนท์ ลงทุน 13,551,340 4.52

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 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 17,801,600 5.93

3 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 14,464,000 4.82

4 ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 12,325,000 4.11

5 DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 10,745,000 3.58

6 นายก�าธร พูนศักดิ์อุดมสิน 7,985,644 2.66

7 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 7,121,000 2.37

8 นายชุตินธร ดารกานนท์ 3,427,700 1.14

9 นายสุเมธ ดารกานนท์ 3,008,314 1.00

10 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL
EMER MKTS VALUE FUND

2,963,700 0.99

รวม 204,489,592 68.16
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล    
 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัผลการด�าเนนิงานของกจิการ ในอตัราไม่ต�า่กว่า 1 ใน 3 ของก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 

ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมจากการลงทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกิจการด้วย

 ส่วนนโยบายทีบ่รษัิทย่อยจะจ่ายเงนิปันผลให้กับบรษิทัฯ นัน้ ขึน้อยูก่บันโยบายการจ่ายเงินปันผล และผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทย่อยแต่ละแห่งนั้นๆ

สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ

ล�าดับ รายชื่อ

การถือหุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ปี 2557

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ปี 2556

เพิ่ม (ลด) 
%

1 นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา 157,284  157,284  -

2 นายชุตินธร ดารกานนท์ 3,427,700  3,427,700  -

3 นางอัจฉรา จันทร์ฉาย  -  -  -

4 นายชีวิน ไชยพานิชย์  -  -  -

5 นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง 1,950,624  1,950,624  -

6 นางบุศราค�า นีลวัชระ  -  -  -

**7 นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล 434,000  434,000  -

8 นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล 13,052  13,052  -

**9 นางจันทรตรี ดารกานนท์ 1,069,400  1,869,400 (42.79)

10 นายวิชัย ชัยฐานียชาติ  -  -  -

11 นายฐิติวัฒน์ สืบแสง  -  -  -

**12 นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 137,000  137,000  -

13 นายบวรรัตน์ ดารกานนท์  -  -  -

14 นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ 1,582,600  1,582,600  -

15 นายนันทิยะ ดารกานนท์  -  -  -

หมายเหตุ กรรมการรายที่ 9 มีจ�านวนการถือหุ้นลดลง เนื่องจากมีการลดสัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหาร

ล�าดับ รายชื่อ

การถือหุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ปี 2557

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ปี 2556

เพิ่ม (ลด) 
%

1 นายปรีชา ชุณหวาณิชย์  - -  -

**2 นางศรีนวล สมบัติไพรวัน  602  602  -

** รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท         
	 กรรมการบริษัทฯ	 ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เป็นค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม	 และ/หรือ	 

เงินตอบแทนบ�าเหนจ็กรรมการซึง่เป็นจ�านวนคงที	่ในฐานะหน้าท่ีกรรมการตามต�าแหน่งเท่านัน้	ซ่ึงอยูภ่ายในวงเงนิท่ีได้รบั

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2557	จ�านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับนั้น	มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:	บาท

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุม
กรรมการ

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุม 
กรรมการสรรหา

และก�าหนด
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน 
ที่รับจากบริษัทฯ

รวมค่า
ตอบแทน 
ที่รับจาก 

บริษัทย่อย

1 นางสาวศรีวารินทร์	จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ 4,320,000.00 120,000.00 - - 	4,440,000.00	 156,000.00	

2 นายชุตินธร	ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ	
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

4,050,000.00 120,000.00 - 20,000.00 	4,190,000.00	 	96,000.00	

3 นางอัจฉรา	จันทร์ฉาย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ	และ
กรรมการอิสระ

- 120,000.00 132,000.00 - 	252,000.00	 -

4 นายชีวิน	ไชยพานิชย์ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

- 120,000.00 120,000.00 - 	240,000.00	 -

5 นางสาวภคินี	พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบ	
และ	กรรมการอสิระ
และกรรมการสรรหา 
และก�าหนด 
ค่าตอบแทน

- 120,000.00 120,000.00 20,000.00 	260,000.00	 -

6 นายยรรยง	ตั้งจิตต์กุล ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนและ	
กรรมการอิสระ

- 120,000.00 - 20,000.00 	140,000.00	 -

7 นางบุศราค�า	นีลวัชระ กรรมการอิสระ	 - 120,000.00 - - 	120,000.00	 -

8 นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 	288,000.00	

9 นางจันทรตรี	ดารกานนท์ กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 	96,000.00	

10 นายวิชัย	ชัยฐานียชาติ กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 	96,000.00	

11 นายฐิติวัฒน์	สืบแสง กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 	48,000.00	

12 นางพินิจพร	ดารกานนท์	เกษมทรัพย์ กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 -

13 นายบวรรัตน์	ดารกานนท์ กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 -

14 นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์	 กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 	210,000.00	

15 นายนันทิยะ	ดารกานนท์ กรรมการ - 120,000.00 - - 	120,000.00	 	192,000.00	

8,370,000.00 1,800,000.00 372,000.00 60,000.00 10,602,000.00 1,182,000.00
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร        
  ค่าตอบแทนรวมในฐานะผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีทั้งผู้ที่เป็นกรรมการและไม่ได้เป็นกรรมการ ในรอบปี 2557  

รวมท้ังสิน้ 3 ราย เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืน โบนสั เท่ากับ 8,339,250.-บาท กรรมการซึง่เป็นผูบ้ริหารอืน่ นอกจาก 

3 รายข้างต้นนี้ ที่อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่ต่อจากกรรมการผู้อ�านวยการลงมา ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้

จากบริษัท เนื่องจากมีต�าแหน่งรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารของบริษัทอื่นในกลุ่ม และได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 

โบนัส จากบริษัทนั้นๆ อยู่แล้ว 

 ในรอบปี 2557 บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก จ�านวน 10 บริษัท มีผู้บริหารรวมจ�านว 48 ราย ได้รับค่าตอบแทน

ประเภทเงินเดือน โบนัส รวมเป็นจ�านวนรวม 79.02 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น
 นอกจากเงินเดือน โบนัสข้างต้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหารจ�านวน 2 ราย ในลักษณะเป็นเงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน รวมทั้งปี 2557 เป็นจ�านวนเงิน 193,500.- บาท โดยมี บริษัท 

หลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนฯ

บุคลากร
 จ�านวนพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวน 84 คน แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตศรีราชา 16 คน 

เขตพระโขนง 68 คน จ�านวนพนักงานบริษัทในกลุ่มทั้งหมดในประเทศมี 8,202 คน ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ 

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยมีนโยบายให้บริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมขายสินค้าหรือบริการที่ตนเป็นผู้ผลิตให้ลูกค้าโดยตรง จึงมีการโอนพนักงานที่ท�าหน้าที่เดิมไปสังกัดบริษัทใหม่

ในกลุ่มเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจ�านวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญจากในอดีต

 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัฯ ในปี 2557 เป็นค่าตอบแทนประเภทเงนิเดอืนโบนัส เงนิสมทบกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมเป็นจ�านวนเงิน 59.8 ล้านบาท

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มนีโยบายด้านการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ มคีวามประสงค์ให้พนกังานสามารถประเมนิตนเอง เพ่ือ 

มคีวามคดิรเิริม่ และปรับปรุงประสิทธภิาพการท�างาน โดยต้องมคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะ ให้ตรงตามลกัษณะงานท่ีท�า 

ตลอดจนสามารถพฒันาไปในระดับทีส่งูกว่าได้ ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึมกีารให้ความรูก้บัพนกังานในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง โดยแบ่งเป็น

ฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมสัมมนาภายนอกแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมเป็นระยะๆ ดังนั้นที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัด

อบรมให้กับผู้บริหารระดับกลาง ตามแผนสืบทอดงาน และอบรมอย่างต่อเนื่องในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชี 

ปรับให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 และที่จะบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปด้วย
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โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

ซึง่มีกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน หรอืเป็นจ�านวน 1 ใน 3 จากกรรมการบรษัิท 15 คน ส่วนคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ

การลงทุน

 รายนามคณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดมี

ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนทั้งหมด 15 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา ประธานกรรมการ

2. นายชุตินธร  ดารกานนท์ รองประธานกรรมการ

3. นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ

4. นายชีวิน  ไชยพานิชย์ กรรมการอิสระ

5. นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง กรรมการอิสระ

6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ

7. นางบุศราค�า นีลวัชระ กรรมการอิสระ

8. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อ�านวยการ

9. นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการรองผู้อ�านวยการ

10 นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการ

11. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง กรรมการ

12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ กรรมการ

13. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ กรรมการ 

14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ

15. นายนันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการ

หมายเหตุ: นายวิชัย ชัยฐานียชาติ ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายุตามวาระ 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 

13/2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้งนายปรีชา ชุณหวาณิชย์ ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทน 

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ตามนโยบายและโครงสร้างการบริหารธุรกิจ ดังนี้
1. ก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2.  ก�ากับดูแลการบริหารกิจการ ให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้มีก�าไรสามารถจ่ายเงินปันผล

ตอบแทนการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

3.  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูล

ถูกต้องครบถ้วน

4.  ดูแลรักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์อันดีงามของบริษัทฯ

5.  พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการผู้อ�านวยการของบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่มที่มีบริษัทฯ 

เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

6. ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทในกลุ่ม 

7. พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจ�าปีที่กรรมการผู้อ�านวยการบริษัทฯ เสนอ

8.  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการบริษัทฯ และพิจารณาเงินค่าตอบแทนการท�างานแต่ละปี

ของกรรมการผู้จัดการบริษัทในกลุ่ม

 ทัง้นี ้ในการปฏิบติังานตามอ�านาจหน้าที ่คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ หรอืหลายคน หรอื

บุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

 ให้คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการคนหนึง่เป็นกรรมการผูอ้�านวยการโดยให้มอี�านาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

 คณะกรรมการของบรษิทัให้มจี�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมีถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นบุคคลผูม้สัีญชาตไิทย

 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เรื่องการสรรหา

กรรมการและผู้บริหาร ในหน้า 60 

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�านวน 5 คน หรือมีจ�านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิง 3 คน กรรมการอิสระที่เป็นเพศชาย 2 คน ดังนี้

1. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย

2. นายชีวิน ไชยพานิชย์

3. นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง  

4. นางบุศราค�า นีลวัชระ

5. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
 บรษิทัฯ มหีลักเกณฑ์คัดเลอืกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผูท้ีม่คีวามสามารถ มปีระสบการณ์ เข้าใจธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง

กบัธรุกจิในกลุม่ของบรษิทัฯ ซึง่ไม่ใช่ผูบ้รหิารงานประจ�าของบรษิทัฯ และเป็นผูม้วีสัิยทศัน์และมเีวลาเพยีงพอในการปฏบิตัิ

หนา้ที ่รวมทัง้มีคณุสมบัตติามประกาศ ระเบียบ ข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องของทางการ โดยสอดคลอ้งกบันยิามกรรมการอิสระ

ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทัง้น้ี กรรมการสรรหา ขอเชิญบคุคลเหล่าน้ันเข้าเป็นกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่า

กรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 
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การประชุมคณะกรรมการ
 ปกติบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะผู้บริหารเสนอ 

และมีมติในแต่ละเรื่องเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้มีการด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

และเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่ต้อง

มีการแก้ไข และมอบหมายให้มีผู้ติดตามการด�าเนินการนั้นๆ ในรอบปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�านวน  

13 ครั้ง กรรมการที่ไม่ติดภารกิจในต่างประเทศหรือมีเหตุสุดวิสัยจะเข้าประชุมทุกครั้ง เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนใน 

ต่างประเทศ ดังนั้น กรรมการบางคนจึงมีความจ�าเป็นต้องก�ากับดูแล ติดตามผลการด�าเนินงานของธุรกิจที่บริษัทฯ ลงทุน

ในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ�าเดือนได้ ในปี 2557 กรรมการบางคนซึ่งอยู่ที่ส�านักงาน

ของบริษัทในกลุ่มที่นครเซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง หรือสหรัฐอเมริกา จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านระบบ Video 

Conference ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทฯ ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุม

ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งที่เข้าประชุมหรือไม่ได้เข้าประชุมเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบและรับข้อเสนอแนะ  

(ถ้าหากมี)

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ประจ�าปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา 13/13

2. นายชุตินธร  ดารกานนท์ 10/13  (รวมผ่าน VDO Conf. 4 ครั้ง)

3. นางอัจฉรา  จันทร์ฉาย 13/13

4. นายชีวิน  ไชยพานิชย์ 13/13

5. นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง 12/13

6. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล 13/13

7. นางบุศราค�า นีลวัชระ 12/13

8. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล 13/13

9. นางจันทรตรี ดารกานนท์ 13/13

10 นายวิชัย ชัยฐานียชาติ 11/13

11. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง 13/13

12. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 11/13 (รวมผ่าน VDO Conf. 2 ครั้ง)

13. นายบวรรัตน์ ดารกานนท์ 11/13 (รวมผ่าน VDO Conf. 10 ครั้ง)

14. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ 13/13

15. นายนันทิยะ ดารกานนท์ 7/13

 



รายงานประจำาปี 2557

56

 เลขานุการบริษัท คือ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 มีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ซึ่งเป็นพนักงานประจ�า

ของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 ด้วยความรับผดิชอบ 

ความระมัดระวงั และความซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯ ได้แสดงข้อมลูเกีย่วกบัวุฒิการศึกษา ประวัตแิละประสบการณ์ของกรรมการและเลขานกุารบรษิทัไว้ในหน้า 

10-17 ตลอดจนประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการของกรรมการบริษัทไว้ในหน้า18 

และข้อมูลของผู้บริหาร ในหน้า 19 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ�านวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. และได้ผ่านการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ

 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทฯ คือ  

ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ศาสตราจารย์กิติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ
1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือก ทบทวน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ประสานงานกับผู้สอบ

บัญชีภายนอก เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง

ครบถ้วน และเชื่อถือได้

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

4.  จดัท�าสรุปรายงานการก�ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่รายงานดงักล่าว ต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง

5.  ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตลอดจนติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าส�าคัญ

7.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ทัง้น้ี ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้ส้ิน 5 ครัง้ โดย ดร. อัจฉรา จนัทร์ฉาย นายชวีนิ ไชยพานิชย์ 

และนางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง ทั้ง 3 ท่าน เข้าประชุมครบ 5 ครั้ง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดประชุม 
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ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของ

ผู้สอบบัญชี และได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง 

3. คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคณะกรรมการสรรหาและกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน มีจ�านวน 3 คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ อีกทั้ง ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังนี้

 

รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายชุตินธร ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

2.  มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด และ

สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการ

3.  พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งมีหลักการพิจารณาโดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการและสถานะการเงิน

ของบริษทัฯ สภาพความเป็นจรงิของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยจะพจิารณาเปรยีบเทยีบกับบรษัิทจดทะเบยีน

ที่มีขนาดธุรกิจและ/หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

4.  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา

 ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน ทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นคนละคนกับ

ประธานกรรมการบริษัท
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการ

3. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ กรรมการ

4. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน กรรมการและเลขานุการ

 โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ วางนโยบาย และติดตามดแูลเรือ่งการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ทบทวน 

ปรบัปรุงประเภทความเสีย่ง พจิารณาโอกาสเกดิผลกระทบ และวางมาตรการการจดัการ และตดิตามผล ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง มีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตาม 

ความเหมาะสมได้ 

 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตให้เป็นไปตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง 

ผู้บริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล กรรมการผู้อ�านวยการ

2. นางจันทรตรี ดารกานนท์ กรรมการรองผู้อ�านวยการ

3. นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ

4. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: นางจันทรตรี ดารกานนท์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการรองผู้อ�านวยการ  

ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557

โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารการจัดการ (Organization chart) ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

แผนภูมิการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุน

กรรมการผู้อ�านวยการ

กรรมการรองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายบริหาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ส�านักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย

ส�านักเลขานุการบริษัทและ
กฎหมาย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารทั่วไปและ
ทรัพยากรบุคคล
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งท�าหน้าที่ 

พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตลอดจนมีเวลาเพียงพอ 

ท่ีจะปฏบิตัหิน้าที่ให้บรษิทัฯ และมคุีณสมบติัไม่ขดัต่อระเบยีบของทางการทีเ่กีย่วข้องด้วยความโปร่งใสเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งด�าเนินการตามข้อบังคับของ

บริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ

หลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ 

ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ซึ่งใช้วิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายมหาชน

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็น

ผู้ออกเสียงช้ีขาด ในส่วนของสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้น ซึ่งมิได้ระบุไว้เป็น

กรณีพิเศษ โดยมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน 

 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจาก

ต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ�านวนใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3

 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทให้ใช้วธิจีบัสลากกัน และปีต่อๆ ไป 

ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง จะเลือกเข้ามารับต�าแหน่งอีกก็ได้

 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2 ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติ

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมี 

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี 

สิทธิออกเสียง

5. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

 ทัง้นี ้ผู้ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ผ่านกระบวนการสรรหากรรมการจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ส�าหรับกรรมการที่ครบวาระนั้น ได้รับเลือกจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 วาระการเลือกตั้งกรรมการด้วย
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การก�ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ มีการด�าเนินการ หรือปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการดังนี้

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการตลอดมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

มีนโยบายยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 

โปร่งใส และเป็นธรรมกบัผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ 

ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการ การก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งยอมรับโดยคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ 

ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
(1) บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือ สิทธิในการได้รับผลตอบแทน

จากการลงทนุในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้อืหุน้รายย่อยมีสทิธริบัเงนิปันผลในอตัราเท่ากับผู้ถอืหุ้น

ใหญ่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ หรอืส่งค�าถามเกีย่วกบับรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ

ผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 5 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

บรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วย คุณสมบัติของผู้เสนอวาระ ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เป็นวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 

การพิจารณาและกระบวนการกลั่นกรอง ผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ www.sahaunion.co.th หรือ

ส่งทางเอกสารมายังบริษัทฯ ก็ได้ 

(2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน 

พร้อมเอกสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมด้วย

 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุม

 ข้อมลูงบการเงนิ สรปุผลการด�าเนนิงาน ข้อมลูรายงานประจ�าปีล่าสดุ เพือ่ศกึษาข้อมลูก่อนพจิารณาวาระ

รับทราบผลการด�าเนินงาน และเตรียมค�าถาม ข้อสงสัย (ถ้ามี)

 วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในวาระการประชุมต่างๆ 

 ในวาระกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นคนละส่วนกัน

 ได้ส่งข้อมลูกรรมการที่ได้รบัการเสนอชือ่ ในวาระแต่งตัง้กรรมการประกอบด้วย ประวตักิารศกึษา ประวตักิาร

ท�างาน ประเภทกรรมการ ซึ่งผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

กรณถ้ีาเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดมิกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะมีข้อมลูการเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา 

และจ�านวนปีที่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย 

 ข้อมูล ชื่อ สกุล ของผู้สอบบัญชี ส�านักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี 

ค่าบริการ และกล่าวถึงความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี จ�านวนปีทีท่�าหน้าที่ให้บรกิาร ซึง่ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบวาระพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

 แสดงข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และเหตุผลประกอบ ในวาระขออนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล
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 บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 

ต่างชาติ โดยเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นภาษาไทย รวมถึงเผยแพร่ผ่าน Website 

ของบริษัทฯด้วย

(3) การประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไปกับ

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

 บริษัทฯ ไม่เคยจ�ากัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด

 บริษทัฯ อ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้ผูถ้อืหุน้ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ มเีจ้าหน้าทีช่่วยเหลือเรือ่งการลงทะเบยีน 

เรื่องหลักฐานประกอบ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

 สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ติดถนนใหญ่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า โดยมีอาหารว่าง 

เครื่องดื่ม และของช�าร่วยไว้รับรองผู้ถือหุ้น

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้แนะน�ากรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

ให้ผูถ้อืหุ้นทราบ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผูอ้�านวยการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการอิสระ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี

 ประธานทีป่ระชมุแจ้งวธิกีารลงคะแนนเสียง การใช้บตัรลงคะแนน วธิกีารนบัคะแนน ให้ผูถื้อหุน้ทราบก่อน

เริ่มประชุม

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

 วาระค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ ชีแ้จงนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน และมข้ีอมลู

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่งในปีท่ีผ่านมาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทน

 วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ทั้งแบบ 

รายบคุคล หรอืแบบทัง้คณะกไ็ด้ แล้วแต่ทีป่ระชมุจะเหน็สมควร โดยเสนอชือ่ผูจ้ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่ 

หรอืกรรมการเดมิทีก่ลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไป ซึง่ผ่านการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว พร้อมประวตัิ 

และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน

 วาระพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล ประธานฯ ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ อตัรา เงนิปันผล

ที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เหตุผลของจ�านวนเงินปันผลท่ีเสนอขออนุมัติในปีนี้พร้อมอัตรา 

ผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในการพิจารณาได้อย่างเท่าเทียมกัน

 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประธานฯ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมากกว่า 1 ราย โดยสังกัดส�านักงานสอบ

บัญชีเดียวกัน พร้อมประวัติการสอบบัญชี จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที ่

ก.ล.ต. ก�าหนด ทัง้ยงัมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสัมพนัธ์ใดๆ กับบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 

พร้อมทั้งอัตราค่าสอบบัญชี ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลเพื่อลงคะแนนเสียง
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นตามวาระต่างๆ โดยกรรมการผู้อ�านวยการ

หรอืกรรมการทีเ่กีย่วข้อง ตอบค�าถามทกุค�าถามจนเป็นทีพ่อใจของผูถื้อหุน้ ในส่วนของความคดิเหน็ หรอื

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น มีการรับข้อมูลเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมมีการ

บันทึกประเด็นค�าถาม ค�าตอบ ไว้ครบถ้วน

 รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น มกีารบนัทกึมตทิีป่ระชมุอย่างชดัเจนทกุวาระ พร้อมทัง้บนัทึกจ�านวนคะแนนเสยีง

ทุกประเภท คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในทุกวาระซึ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ นอกจากนี้ รายงานการประชุม

มีการบันทึกสาระส�าคัญครบถ้วนในแต่ละวาระ และน�าส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม 

พร้อมทัง้มรีะบบการจดัเกบ็รกัษาทีด่ ีซึง่สามารถตรวจสอบและใช้อ้างองิได้ตลอดเวลา ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้มสีทิธิ

เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ที่ website ของบริษัท คือ www.sahaunion.co.th 

(4) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น

(5) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สร้างกลไกการป้องกันการครอบง�ากิจการ แต่โครงสร้าง

การถอืหุ้นทีม่กีารถอืหุน้ไขว้ในกลุม่ ทีเ่ป็นมาแต่อดีตประมาณ 30 ปีล่วงมาแล้ว เพ่ือการบรหิารจดัการ การผลติ 

และการจัดจ�าหน่าย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เป็นแบบปิรามิด ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขโครงสร้างการ 

ถือหุ้นไขว้มาโดยตลอด เพื่อขจัดความเกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด ซึ่งท�าให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อขาย 

หลักทรัพย์ อย่างคล่องตัวในตลาดรอง หรือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(1) บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือ

ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

 สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ มีสิทธิเสมอภาคกันหมด

 คณะกรรมการตอบค�าถามทุกข้อของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย และผู้ถอืหุน้ต่างชาต ิในท่ีประชมุผู้ถอืหุน้จนครบถ้วน

 ก่อนถงึวันประชมุ บริษทัฯ เปิดเผยข้อมูลเรือ่งให้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ สามารถเสนอวาระ หรอืข้อมูลต่างๆ 

เข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจเลือกผ่านช่องทาง website ของบริษัทฯ ได้

ตั้งแต่ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี 1 เดือน หรือ 4 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยมีการแนบหนังสือ

มอบฉันทะ ซึ่งมีข้อมูลตามแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

 ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ มีการระบถุงึเอกสารหรอืหลักฐานทีต้่องใช้ประกอบหนังสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้

ค�าแนะน�าขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไข

อื่นใดให้เกิดความยุ่งยากในการมอบฉันทะ
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 บรษิทัฯ มกีารจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมด้วยเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น หนงัสือมอบฉนัทะ รายงาน

การประชุม ข้อมลูรายงานประจ�าปี พร้อมงบการเงนิ ให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวันประชมุ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเวลาศึกษาข้อมูล และพิจารณาวาระต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

 บรษัิทฯ ใช้ Website เป็นช่องทางประกาศให้ผูถ้อืหุน้ทราบถงึก�าหนดการประชมุและวาระการประชมุผูถ้อืหุ้น

ล่วงหน้าก่อนส่งหนังสือนัดประชุมเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นบน website 

ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนถึงวันประชุม

(2) เรื่องนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยระบุเรื่องที่เก่ียวข้องนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน

ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และก�าหนดบทลงโทษทางวินัยเป็นล�าดับขั้นตอน ตามระเบียบภายในของ 

บริษัทฯ ซึ่งพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการได้รับทราบและปฏิบัติตาม

 บรษิทัฯ มีนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในในเรือ่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ โดยมกีารแจ้งตารางเวลาแต่ละปี

ต่อกรรมการ และผู้บริหารให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการ

เปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงินประจ�างวด หรอืไตรมาสต่างๆ และ  24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเปิดเผย

ข้อมูลนั้นแล้ว ซึ่งนโยบายดังกล่าวกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตาม

(3) ในปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน

(4) ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นน้ัน 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน ก่อนที่จะท�ารายการ เช่น 

น�าข้อมลูเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา แล้วจงึน�าข้อมลูรายการดงักล่าวเข้าทีป่ระชมุคณะ

กรรมการบริษัทฯ แล้วเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน เช่น มีการ

ระบปุระเภทรายการ ชือ่และความสมัพนัธ์ / ลักษณะการเกีย่วโยงของบคุคลท่ีเกีย่วโยง ขนาดมูลค่าของรายการ 

นโยบายหรือหลักเกณฑ์การก�าหนดราคา เหตุผลและความจ�าเป็นของการท�ารายการ ความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว ส่วนในกรณีถ้ามี

รายการเข้าข่ายต้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

(5) โครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทัฯ แบบกลุม่ธรุกิจ เนือ่งจากในฐานะของบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ทีล่งทนุในธรุกิจต่างๆ 

ทีม่กีารผลติสนิค้าแต่ละประเภท ซึง่แยกเป็นนติบิคุคลออกจากกนั เพือ่ความสะดวกคล่องตวัในการบรหิารงาน 

แต่เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิ ตลอดจนอ�านาจการต่อรองทางการค้า บางครั้งจึงจ�าเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน 

ทัง้น้ี รายการระหว่างกนัของปี 2557 ท้ังหมด เป็นรายการทางการค้าทีเ่ป็นปกตธิรุกจิ ซึง่มเีงือ่นไขทางการค้า

โดยทั่วไป

 มูลค่ารายการระหว่างกันของปี 2557 มีจ�านวนเงินรวม 816.42 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 4.00 ของ

สินทรัพย์ และร้อยละ 8.21 ของรายได้รวม

 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณฝ่ีาฝืน / ไม่ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต.

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต.
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1.3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บรษิัทฯ ให้ความส�าคญักบัสทิธขิองผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั ไม่ว่าจะเปน็สทิธพิื้นฐานตามกฎหมาย หรอืการปฏิบตัิ

ตามสญัญาข้อตกลงทีม่ต่ีอกนั บรษิทัฯ ปฏบิติักบัผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายโดยยดึถือหลักคณุธรรม คุณภาพ คณุประโยชน์ เป็น

ปัจจยัส�าคญั เพือ่ให้เกิดความสมัพันธ์ และความร่วมมอืท่ีดรีะหว่างบรษิทักับผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย อันจะท�าให้การด�าเนินงาน

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และบรษิทัฯ จะสามารถเจรญิเตบิโตได้อย่างยัง่ยืนต่อไป บทบาทของบรษิทัฯ กบัผูส่้วนได้เสียต่างๆ 

ประกอบด้วย

(1) บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ทั้งนี้ได้มีค�ามั่นดังกล่าว เป็น

ส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทฯ 

(2) ในเรื่องของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน และเป็นรูปธรรม ในการดูแลเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ

ของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนนี้แยกไว้เฉพาะที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งพนักงานได้ 

รับทราบแล้ว

(2.1) บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัย และสุขอนามัยของ

พนักงาน

(2.2) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยมี 

คณะกรรมการกองทุนฯ ดแูล ตดิตาม และประสานงานกับผูจ้ดัการกองทนุฯ ซึง่เป็นทางช่วยให้พนกังาน

มีเงินออมในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

(2.3) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยน เพื่อหักเงินเดือนน�าส่ง 

สหกรณ์ฯ ทุกงวด พนักงานจะได้รับเงินนี้ทั้งหมดเม่ือออกจากงาน โดยแต่ละปีพนักงานจะได้รับ 

ผลตอบแทนเงินจ�านวนนี้ในรปูของเงินปันผล ในขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรพัย์นีส้ามารถให้พนกังาน

กู้เงินตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ด้วย

(2.4) บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของพนักงานตามระบบ Competency เพื่อ 

คัดเลือกผู้ทีมี่ศักยภาพ สามารถรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานในระดับทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัต้ัง

หน่วยงานเพื่อจัดสัมมนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทางวิชาชีพกับพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าต่อเนื่อง

(3) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(4) ด้านเกีย่วกบัลูกค้า บรษิทัฯ มนีโยบายทีเ่ป็นรูปธรรมและเปิดเผยการปฏิบตั ิโดยให้ปฏิบตัต่ิอลูกค้าอย่างเป็นธรรม

รักษาความสัมพันธ์ที่ดี และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยปฏิบัติตามค�ามั่นที่ให้ไว้ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

(5) ด้านเกี่ยวกับคู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(6) ด้านเกีย่วกบัคู่ค้า บริษทัฯ มนีโยบายปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมกบัคู่ค้า และรบัผดิชอบโดยไม่เอาเปรยีบคูค้่า ปฏบิติั

ตามข้อตกลงแม้สถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงจนท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ก็ตาม

(7) ด้านเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยมีการ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น เรื่องการช�าระค่าสินค้า หรือเรื่องการ

ช�าระคืนเงินกู้ ตรงตามเวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

(8) เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติโดยประกาศไม่ให้พนักงานล่วงละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ตลอดจนมาตรการและบทลงโทษทางวินัย

(9) เรื่องการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างชัดเจน และ

ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมาโดยตลอดมากกว่า 30 ปี
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(10) เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ต่อชุมชน และสังคม โดยไม่ท�าให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน แต่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคม ให้มีงานท�า และมีสวัสดิการ บริษัทฯ ในกลุ่มมีการควบคุมเรื่องเสียง เรื่องมลภาวะ มีการบ�าบัดก�าจัด

น�้าเสียให้ได้มาตรฐาน มีการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนด้วย

(11) บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดมลภาวะต่างๆ โดยจัดท�า

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย ควบคุมดูแลการปล่อยมลพิษ บริษัทฯ ในกลุ่มที่เป็นโรงงานผลิตมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(12) บริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และก�าหนดเป็นนโยบายให้มีการ

ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประจ�าต่อเนื่อง และน�ามาปรับปรุงปฏิบัติใช้กับองค์กร

(13) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดเป็นนโยบาย และ

ปรบัปรุงการปฏบิติังานและระบบงาน ตลอดจนเปลีย่นแปลงเครือ่งใช้อปุกรณ์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการประหยดั

พลังงาน

(14) บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ / ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหาย

ต่อบริษัทฯ ทีเ่ลขานุการบริษทัฯ และมขีัน้ตอนในการตรวจสอบ และสอบสวน จนถึงสรปุรายงานต่อกรรมการ 

บริษัทฯ

 นอกจากนี้ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ นางชนิดา เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7674 หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-741-4823 เพื่อประสานงานด�าเนิน

เรื่องในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยแบ่งเป็น

ข้อมูลที่เปิดเผยระหว่างปี คือ รายงานทางการเงิน ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ  

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น (ถ้ามี) งบการเงินและผลการด�าเนินงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

รายงานประจ�าปี ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้แสดงไว้ สรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นอย่างโปร่งใส ทั้งในส่วนของโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น

 ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้น แสดงรายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ของกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ในกลุม่เดียวกนั และผู้ถอืหุน้อ่ืนแต่ละรายอกี 9 ราย นอกนัน้สดัส่วนการถอืหุน้ในแต่ละรายมเีพยีงเลก็น้อย 

ซึ่งสัดส่วนของผุ้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมกันมีเกินกว่าร้อยละ 40 

 ในส่วนของกลุม่ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายท่ีเป็นกลุม่เดยีวกนั มีการแสดงข้อมลูชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีแ่ท้จรงิ (Beneficial 

Owner) ไว้อย่างชัดเจน

 มีการเปิดเผยข้อมูลจ�านวนหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละรายถือหุ้นอยู่
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(2) ในส่วนของคณะกรรมการ มกีารแสดงชือ่-สกุลของกรรมการ ประวตักิารศึกษา และการอบรมเก่ียวกับบทบาท

หน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ ประสบการณ์ท�างาน จ�านวนและรายชื่อบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 ระบุรายชื่อของกรรมการอิสระ ซึ่งมีจ�านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

 ระบุรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีจ�านวน 3 คน และกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ

พิจารณาข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ

 เปิดเผยหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยระบปุระเภทเงินตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละต�าแหน่ง

ได้รับ คือ เบี้ยประชุม ตลอดจนจ�านวนเงินที่ได้รับของแต่ละบุคคล

 ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กับ

ผู้บริหารระดับสูง เป็นยอดรวมของแต่ละประเภท

 มีการเปิดเผยจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน และของอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปี

ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อคณะกรรมการ

(3) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการแต่ละคน ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียไปยังประธานกรรมการและส�าเนาให้

เลขานุการบริษัทฯ

(4) บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยแสดงรายชื่อของบุคคลที่มีการท�า

รายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ เงื่อนไข หรือนโยบายราคา มูลค่ารายการ และเหตุผล

ความจ�าเป็น ซึ่งในปีที่ผ่านมา รายการทั้งหมดเป็นรายการทางการค้าปกติทางธุรกิจ

(5) ในส่วนของผูส้อบบญัช ีบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีโดยผ่านมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี ผูส้อบบญัชี

ทีเ่สนอแต่งต้ังมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสัมพนัธ์ใดๆ กบัผูถ้อืหุน้ กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร อกีท้ังเป็นผูส้อบบญัชี

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ด้วย

(6) งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานของผู้สอบบัญชี

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไข

(7) ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปีล่าช้า บรษิทัฯ ได้เปิดเผย

ข้อมูลและส่งทันเวลาตลอด

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

(8) บริษทัฯ มีการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน งบกระแสเงินสด และงบอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจน

หมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนไว้ในส่วนสดุท้ายของรายงานประจ�าปี ทัง้นี ้มคี�าอธบิายและการวเิคราะห์

ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด�าเนนิงาน 

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุแห่งผลกระทบดังกล่าว เป็นอีกหัวข้อหนึ่ง

(9) บรษิทัฯ มแีสดงข้อมลูในหวัข้อลกัษณะการประกอบธรุกจิและภาวะการแข่งขนั ตลอดจนข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ในแต่ละธุรกิจหลักของกลุ่มของบริษัทฯ

(10) บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยข้อมลูความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกิจ โดยระบลัุกษณะความเส่ียง สาเหต ุโอกาสเกิด ผลกระทบ 

มาตรการการจัดการในแต่ละประเภทความเสี่ยงไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

(11) ข้อมูลของบรษิัทฯ มกีารสือ่สารถงึผู้ถอืหุน้ / ผูล้งทนุ โดยผา่นหลายช่องทาง เช่น รายงานประจ�าปี แบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี งบการเงิน ข่าวต่างๆ โดยผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ทาง

เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ มีการนัดพบปะกับนักวิเคราะห์ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ ด้วย

(12) บริษัทฯ มีเว็บไซต์ท่ีเสนอข้อมลูต่างๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเก่ียวกบัหวัข้อในรายงานประจ�าปี เกีย่วกบั

งบการเงิน หนังสือนัดประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงข้อมูลให้ทันเหตุการณ์ 
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(13) บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ซึ่งผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 

สามารถติดต่อได้โดยสะดวกที่ นางชนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7674 

หมายเลขโทรสาร 02-311-6867 ซึ่งที่ผ่านมา มีการตอบข้อมูล สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และมีการพบปะกับ 

นักวิเคราะห์ รวมทั้งผู้แทนจากนักลงทุนสถาบันด้วย

 อนึ่ง รายละเอียดของเรื่องต่างๆ ข้างต้น สามารถดูข้อมูลในแต่ละหัวข้อได้จากต�าแหน่งเลขที่หน้าในสารบัญ

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้ท�าหน้าที่ก�ากับ

ดูแลกิจการ คือ

(1) บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบาย และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ และลงนาม

รับรองเอกสารดังกล่าว มีการสื่อความให้ผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มขององค์กรลงนามรับทราบ และปฏิบัติต่อไป

(2) คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ กลุ่มของบริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้ทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รบัทราบกนัเป็นอย่างดี และถอืเป็นหลกัปฏบิตัิในการด�าเนนิงานมาโดยตลอด นโยบายจริยธรรมนีต้ดิประกาศ

ไว้ในทีเ่ปิดเผย เหน็ได้ชัดเจน มกีารถ่ายทอดสูก่ารปฏบิติัอย่างเป็นรปูธรรมถงึพนกังานทกุระดบั ทัง้นี ้บรษิทัฯ

มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม�่าเสมอ

(3) เรื่องภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ก�าหนดวัตถุประสงค์ ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย และ

นโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และพนักงานทราบ

วัตถุประสงค์ และเดินไปในทิศทางเดียวกัน

(4) ทีผ่่านมา ทัง้คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบมกีารก�ากบัดแูลบรษิทั ให้ปฏบิตัถิกูต้องตามกฎระเบยีบต่างๆ 

ไม่มีการกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ระมัดระวัง ด้วยทักษะ เยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติ โดยคณะกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ 

และทักษะการเป็นกรรมการจาก IOD ทุกคน

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ ซึ่งมีการ

ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบเฉพาะกิจตามความจ�าเป็น

(6) การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

พิจารณา 

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานสรุปเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการ และสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาสให้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

(8) กรณีมีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่พิจารณารายการ ให้ความเห็นถึง

ความเหมาะสมของรายการ และความสมเหตุสมผลของการก�าหนดราคา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

ก่อนเกิดรายการ

(9) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2557 ปรากฏตามข้อมูลในหน้า 100

(10) คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่จัด

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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(11) ในปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการรวม 13 ครั้ง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย ปรากฏ

ตามข้อมูลการประชุมกรรมการในหมวดโครงสร้างการจัดการ ปกติคณะกรรมการทุกรายจะประชุมอย่าง

สม�่าเสมอ ยกเว้นผู้ที่ติดภารกิจต้องเดินทางต่างประเทศ ถึงกระนั้นกรรมการที่ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

บางแห่งที่มีระบบ Video Conference จะเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference เพื่อให้มีส่วนร่วม 

ในการก�ากับดูแลกิจการ

  ปกติกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เช่น กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้วย มีโอกาสประชุม

ระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย เพื่อประเมินเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจหรือประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีด้วย

(12) บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน 

เรือ่งใดทีฝ่่ายจดัการเห็นว่าควรเสนอคณะกรรมการพจิารณาตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ล้ว จะมกีารด�าเนนิการ

ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

(13) คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ�าปีของตนเองปีละครั้งอย่างสม�่าเสมอ และมีการรวบรวมผล 

การประเมินโดยเลขานุการบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทั้งคณะรับทราบ และพิจารณา

ปรับปรุงต่อไป

  ในส่วนของการประเมินผลงานของกรรมการผู้อ�านวยการจะมีการพิจารณาเพื่อก�าหนดผลตอบแทน 

(14) ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องการพนักงาน ตลอดจนผู้บริหาร บริษัทฯ มีแผน

สืบทอดต�าแหน่งและเตรียมบุคลากร ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงไว ้

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ปี ทั้งนี้ มีแผนพัฒนาอบรมและวางตัวบุคคลไว้เพื่อให้งานต่อเนื่อง และบรรลุ

วัตถุประสงค์

(15) บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมก�าหนดแผนงาน ขั้นตอนการด�าเนินการที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนให้มกีารฝึกอบรมในเรือ่งการบริหารความเส่ียงให้กับผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในกลุม่ เพือ่ให้

สามารถจัดการตามวัตถุประสงค์ของทั้งองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีระบบการติดตามการปฏิบัติ

ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

(16) บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของ 

บริษัทฯ และมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม

(17) บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้ผูด้�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบริษทั ซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการ รายงานการประชุมและเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจนเสร็จการ ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทฯ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 

(18) ประธานคณะกรรมการของบริษัท ไม่ได้เป็นผู้บริหารประจ�าของบริษัทฯ 

(19) ประธานคณะกรรมการของบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อ�านวยการ และไม่มีความสัมพันธ์กัน 

ทัง้น้ี มกีารแบ่งแยกหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องแต่ละคน / แต่ละต�าแหน่ง 

โดยระบุไว้ในคู่มือนโยบายการบริหาร
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(20) เรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ�านวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต. และได้ผ่านการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกคน

เป็นกรรมการอิสระ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ

5/5

2. นายชีวิน ไชยพานิชย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5/5

3. นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 5/5

  กรรมการทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเป็นอิสระอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยในปี 2557 มีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 5 ครั้ง และมีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทุกไตรมาส ซึ่งในรอบปี 2557 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรทุกข้อ ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบมีการก�าหนดกฎบัตร (CHARTER) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทให้ความเห็นชอบ โดยมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2. มส่ีวนร่วมในการพจิารณาคดัเลอืก ทบทวน และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก ร่วมกับผูบ้ริหารประสานงาน

กับผู้สอบบัญชีภายนอก เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และสอบทานรายงานทางการเงินของ

บริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้

3. สอบทานให้บรษิทัปฏิบติัตามข้อก�าหนดของทางการและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และดแูลไม่ให้เกดิความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์

4. จดัท�าสรุปรายงานการก�ากบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง

5. ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตลอดจนเร่งรัดให้แก้ไข ข้อบกพร่อง

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าส�าคัญ

7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ในส่วนของประวัติคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามข้อมูลในหน้า 11 - 12

   ทัง้นี ้การปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2557 นัน้ บรษิทัฯ ได้แนบรายงานการก�ากบั

ดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 100

(21) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้มีความเหมาะสม ชัดเจน รัดกุมแต่ไม่ซ�้าซ้อน 

มีการก�าหนดอ�านาจการด�าเนินงานของแต่ละระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงฝ่ายปฏิบัติงาน การแบ่งแยกหน้าที่

ระหว่างผู้ปฏิบติังาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุและสามารถตรวจสอบ

ระหว่างกนัได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมรีะบบรายงานทางการเงนิเสนอผูบ้รหิาร เพือ่ตดิตามประสิทธผิล
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ของการด�าเนินงานและมีระบบการดูแลทรัพย์สินเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รายละเอียดของความเห็นของ

คณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในได้เปิดเผยไว้แล้วในหน้า 101

  บริษทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีต่รวจสอบระบบงาน และการปฏบิตังิานหลกัและกิจกรรม

ทางการเงินของบริษัทว่าได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานนี้ได้รับ 

มอบหมายหน้าที่โดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมแีผนงานตรวจสอบประจ�าปี และงานเฉพาะกจิตาม

ความจ�าเป็น โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนมีการ

รายงานตรงต่อผู้บริหารด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเวลา ในการนี้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

(22) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน เป็น

กรรมการชุดเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66 

ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการที่มี

ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้

 

รายชื่อ ต�าแหน่ง
1. นายยรรยง  ตั้งจิตต์กุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / อิสระ

2. นางสาวภคินี  พฤฒิธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / อิสระ

3. นายชุตินธร  ดารกานนท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1. ก�าหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท

2. มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ ตามคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ 

กฎเกณฑ์ของทางการ

3. พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

4. ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

  ในรอบปี 2557 คณะกรรมการดังกล่าว มีการประชุมพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 2 ครั้ง โดย

คณะกรรมการดังกล่าวทุกคนเข้าร่วมประชุมครบถ้วน

(23) กรรมการอิสระ

   บรษัิทฯ มีกรรมการอสิระ จ�านวน 5 คน จากจ�านวนกรรมการของบรษัิทฯ ณ สิน้ปี 2557 มจี�านวน 15 คน 

หรือจ�านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อก�าหนดของ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

(24) คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จ�านวน 7 คน จากกรรมการ

ทั้งหมด 15 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.67 

(25) รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ ปรากฏตามข้อมูลในหน้า 101

(26) บริษัทฯ ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
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(27) ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตาม ก�ากับ ดูแล ผลการด�าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และตรงกับนโยบาย ซึ่งก�าหนดให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ จึง

ไม่มีการกระท�าที่เป็นความผิด หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(28) นโยบายในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนโยบายต่อต้านการทุจริต หรือ

คอร์รัปชั่น โดยไม่ร่วมมือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

2. คณะกรรมการชุดย่อย
 2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด 

ตามรายละเอียดหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีชื่อคณะกรรมการชุดย่อย และระบุขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของกรรมการ

แต่ละชุดไว้แล้ว

 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยที่ระบุข้างต้น และข้อ 1.5 (20) ใน

จ�านวนนี้กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และประสบการณ์ในการ

สอบทานงบการเงิน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ได้ระบุไว้แล้วใน

ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1.5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติ 

กระบวนการสรรหา ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานในปี 2557 ไว้แล้ว ในเรื่องโครงสร้าง

การจัดการ ข้อ 3.

  ในปี 2557 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพแต่อย่างใด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหา ตาม 

รายละเอียดข้างต้น ท้ังน้ีได้ผ่านมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี วาระการคัดเลือกกรรมการแล้ว โดยม ี

หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถอืหุน้ หวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการข้อ 1.1 เรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และ ข้อ 1.2 เรือ่ง

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บรษิทัฯ มบีริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึง่ประกอบธรุกจิหลายแขนง อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มีการก�ากบัดูแลบรษิทัย่อย 

และติดตามบริษัทร่วม ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลการจัดการ และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน เรื่องการส่งบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย บริษัทฯ มีการส่งผู้แทน

เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

โดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ ส่งผู้แทนเข้าปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการ หรืออาจให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อรับทราบ

แนวโน้มธุรกิจ และผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ จะมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า
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 อนึ่ง สัดส่วนการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยมีจ�านวนตามสัดส่วนการลงทุนของ 

บริษัทฯ

  ตัวแทนของบริษทัฯ ซึง่ปฏิบติัหน้าทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย มขีอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบตามคู่มือฝ่ายบริหารที่ก�าหนดไว้แล้ว

  การก�ากับดูแลบริษัทย่อย มีการประชุมคณะกรรมการสม�่าเสมอและเป็นประจ�าเกือบทุกเดือน เพื่อ

รายงานข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน หรือขออนุมัติรายการท่ีมีนัยส�าคัญ ซึ่งเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ระบบการควบคมุภายในบรษิทัฯ ก�าหนดให้บรษิทัย่อยมรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และรดักมุ

เพียงพอ ท้ังน้ี บริษัทฯ มมีาตรการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 2 ขัน้ตอน โดยล�าดบัแรก ให้บรษัิทย่อย

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง และขั้นต่อมามีการสุ่มตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายของบริษัทย่อยโดยผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

(2) บริษทัฯ และผู้ถอืหุน้อ่ืนของบริษัทย่อย และบริษทัร่วม ไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอืน่ทีม่นียัส�าคญัต่อการด�าเนินงาน 

หรือต่อการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากการปฏิบัติที่เป็นไปตามปกติวิสัยของการด�าเนินธุรกิจ  

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีนโยบายมาโดยตลอดในเรื่องจริยธรรมท่ีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติ โดยยึดหลัก 

ค่านิยม หรือจริยธรรมทางธุรกิจประจ�าบริษัท คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ นอกจากนี้มีระเบียบบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องนี้คือ

 ห้ามใช้อ�านาจหน้าที่ของตน หรืออาศัยอ�านาจหน้าที่ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

ในทางมิชอบ

 ต้องอุทิศเวลาและให้ความเอาใจใส่แก่งานและประโยชน์ของบริษัท

 ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความรู้ ความสามารถ

 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

 ในส่วนของมาตรการการลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท�าผิดระเบียบวินัยข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น 

บริษัทฯ มีก�าหนดโทษไว้เป็นล�าดับขั้นตอนตามระเบียบภายในของบริษัทแล้ว 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อ 

ไม่เป็นการเกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อบุคคลภายนอก คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน 

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินประจ�าปีหรือไตรมาสต่างๆ และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผย

ข้อมลูดงักล่าวแล้ว โดยเลขานกุารบรษิทัเป็นผูแ้จ้งตารางเวลาละเว้นการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ ให้กรรมการทุกคนทราบ

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามข้อมูลในหน้า 195

 

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ตาม

แนวทางที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วตาม 5 หัวข้อย่อย ในข้อ 1.1 

ถึง 1.5 ข้างต้น
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทการลงทุน และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น 

วัตถุดิบเกี่ยวกับสิ่งทอ โลหะไร้สนิม ส่งออกสินค้าเทปกาว บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินงานภายใต้ค่านิยม คุณธรรม 

คุณภาพ คุณประโยชน์ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพิ่มคุณค่าให้ผู้ม ี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กระบวนการด�าเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญมากในการก�ากับดูแลการพัฒนาและ

การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องระบบการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ เรื่อง การสร้าง 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ 

การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยมี

กรรมการอสิระทัง้ 5 ท่าน เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

และการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นสรุปได้ดังนี้

           

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
 1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารมีการก�าหนดแนวทาง 

 ในการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมถึง 

การปฏบิตัต่ิอคูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก ทัง้นี ้มข้ีอก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัหิน้าที่ 

ด้วยความซือ่ตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดยมคู่ีมอืข้อก�าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณ (Code of conduct) ทีเ่หมาะสม มีข้อห้าม

ผูบ้ริหารและพนกังานปฏบัิติตนในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ รวมถงึการห้ามคอร์รปัชัน่ 

อนัท�าให้เกดิความเสยีหายต่อองค์กร ซ่ึงระเบยีบของบรษิทัฯ มกี�าหนดบทลงโทษ หากมกีารฝ่าฝืนข้อก�าหนดข้างต้น บรษิทัฯ 

มีการสื่อสารข้อก�าหนดและบทลงโทษดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นประจ�าทุกปี นอกจากน้ี 

มีการเผยแพร่ Code of conduct ให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านทาง website ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติข้างต้น  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานมีการประเมินตนเอง และมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  

หรือผู้สอบบัญชีภายนอก

 บริษัทฯ มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในเรื่องข้างต้น โดยมีกระบวนการที่ท�าให้

สามารถตรวจพบในเวลาทีเ่หมาะสม มกีระบวนการลงโทษหรอืมกีารแก้ไขการกระท�าทีข่ดัต่อหลกัความซือ่ตรงและการรกัษา

จรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร

 1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�าหน้าที่ก�ากับดูแล และพัฒนาการด�าเนินการด้านการ

ควบคุมภายใน

 บรษิทัฯ มกีารก�าหนดบทบาทหน้าท่ีเฉพาะของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน มีการก�าหนดเป้าหมาย

การด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน มีการก�าหนดบทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย ตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั ซึง่ครอบคลมุบทบาทหน้าทีส่�าคัญ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้

สามารถขอค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้

 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างแท้จริงในจ�านวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับบริษัทฯ คือ จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
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 คณะกรรมการมีการดูแลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เหมาะสม

กับองค์กร  

 1.3 ฝ่ายบริหารมกีารจดัโครงสร้างองค์กร ก�าหนดอ�านาจสัง่การสายการรายงาน และอ�านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

อย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยค�านึงถึงด้านทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มี

การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

 1.4 บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการจงูใจ พัฒนา และรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม มกีระบวนการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ให้แรงจงูใจและรางวลักบับคุลากรทีม่ผีลงานด ีหรอืจดัการต่อบคุลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลเุป้าหมาย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นที่ทราบชัดเจนของผู้บริหารและพนักงาน ตลอดทั้งมีการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส�าหรับการ

ขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา และการฝึกอบรม บริษัทฯ มีแผน  

และกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (succession plan) ที่ส�าคัญ 

 1.5 บริษัทฯ มีการก�าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในของเรื่องต่างๆ  

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละคน ตลอดทั้งผู้บริหารจัดให้มีการแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จ�าเป็น ทั้งนี้  

มกีารก�าหนดตวัช้ีวัดผลการปฏิบติังาน ประเมนิเพือ่สร้างแรงจงูใจ และให้รางวลัทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรือ่งการปฏบัิติ

ตามหลกัจรรยาบรรณ เช่ือมโยงกบัความส�าเรจ็ของหน้าทีใ่นการควบคมุภายใน การบรรลุวตัถปุระสงค์ทัง้ระยะส้ันและระยะยาว

ของบริษัท ภายใต้กระบวนการดังกล่าวไม่มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 บริษัทฯ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

 2.1 เรื่องการปฏิบัติตามข้อก�าหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในต่ละขณะ รายการที่แสดงในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วน โดยแสดงถึงสิทธิ 

หรอืภาระผกูพนัของบริษทัได้อย่างถกูต้อง มมูีลค่าเหมาะสม และมกีารเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถูกต้อง สะท้อนถงึกิจกรรม

การด�าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง การก�าหนดสาระส�าคัญของรายงานทางการเงิน พิจารณาถึงปัจจัยที่ส�าคัญ เช่น  

ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกิจ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

รับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

 2.2 บริษัทฯ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยค�านึงถึงตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน  และหน้าที่งานต่างๆ ทั้งนี้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดผลกระทบ มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันหรือ

ลดความเสี่ยง อนึ่ง ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง จนกลืนเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

 2.3 บริษัทฯ มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท�ารายงาน

ทางการเงนิเท็จ การท�าให้สญูเสยีทรพัย์สนิ การคอร์รปัชัน่ การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบการควบคมุภายใน การเปลีย่นแปลง

ข้อมูลในรายงานที่ส�าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น จึงมีการวางระบบการควบคุม และทบทวน

เป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่�าหนด รวมถงึความสมเหตสมผลของการให้

สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงาน เพ่ือให้ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�าไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีการประชุมสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริต และมาตรการ
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ที่บริษัทด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต รวมทั้งเรื่องการบริหารความเส่ียงเป็นประจ�าปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ

สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

ที่ได้ก�าหนดไว้

 2.4 บริษัทฯ สามารถระบุและการประเมินความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้  

การประเมินการเปลีย่นแปลงท่ีมาจากปัจจัยภายนอกท่ีอาจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิทีเ่กีย่วข้อง เช่น เหตกุารณ์ทีเ่กิดจาก

เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลง มีการก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

 การประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท�าธรุกจิ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ การควบคุมภายใน และรายงาน

ทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั เช่น เพิม่รปูแบบประเภทธรุกิจใหม่ มกีารก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้

อย่างเพียงพอแล้ว

 การประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้�าองค์กร ทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจการควบคมุภายใน เช่น การเปลีย่นแปลง

ผู้บริหารสูงสุดเมื่อครบวาระ บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
 บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายในท่ีช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้

 3.1 มาตรการการควบคุมของบรษัิทฯ มีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น ความซับ

ซ้อนของงาน ลักษณะงาน ลักษณะเฉพาะด้านการลงทุน เช่น ควบคุมเรื่องกระบวนการติดตามข้อมูล และรายงานทางการ

เงินจากบริษัทที่ลงทุนทั้งหมด ระบบ cross check data เพื่อใช้ในการจัดท�างบการเงินรวม รวมทั้งเรื่องการบริหารความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงาน เป็นต้น

 3.2 บรษิทัฯ มมีาตรการควบคมุภายในทีก่�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม 

กล่าวคอื มีนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบัธรุกรรมด้านการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดทัง้มคีูม่อื

ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และล�าดบัชัน้การอนมุตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและรดักมุ เพือ่ให้สามารถ

ป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการก�าหนดวงเงินและอ�านาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ มีขั้นตอนให้คณะกรรมการ 

เป็นผูอ้นุมัตโิครงการลงทนุ มขีัน้ตอนการจดัซือ้ และวธิกีารคดัเลือกผูข้าย มขีัน้ตอนการเบกิเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆ เป็นต้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการท�างานในกรณีต่างๆ ดังนี้

3.2.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

รวมทัง้บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามและสอบทานการท�ารายการระหว่างกนั หรอืรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ   

3.2.2 ในกรณท่ีีบรษิทัฯ มกีารอนมุตัธิรุกรรมหรอืท�าสัญญากับผูท้ีเ่ก่ียวข้องในลักษณะทีม่ผีลผกูพนักับบรษิทัในระยะ

ยาวไปแล้ว เช่น การท�าสัญญากู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค�้าประกัน สัญญาให้เช่าทรัพย์สิน บริษัทฯ  

มกีารตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่า มกีารปฏบัิตเิป็นไปตามเง่ือนไขทีต่กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีมี่ผลผกูพนับรษิทั 

เช่น มีการช�าระคืนหนี้ตามก�าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาดังกล่าว 

 3.3 บรษัิทฯ ก�าหนดให้วิธกีารควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น มกีารควบคุมทัง้แบบ manual 

และ automated รวมทั้งควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

 3.4 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับกลุ่มบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจ  

ระดับสายงาน ระดับฝ่าย แผนก รวมทั้งกระบวนการ
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 3.5 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ ด้านหน้าที่อนุมัติ ด้านหน้าที่บันทึกรายการ

บัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และด้านหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบ 

และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน

 3.6 บรษิทัฯ เลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนบัสนนุการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ในการนี้ มีการก�าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุม

ทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยระบุขอบเขต หน้าที่ที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ มีการก�าหนดเร่ืองการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน 

เร่ืองควบคมุด้านความปลอดภยั และเรือ่งควบคมุกระบวนการการได้มา การพฒันา และการบ�ารงุรกัษาของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความเหมาะสม

 3.7 บรษิทัฯ จัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ได้ก�าหนดสิง่ทีค่าดหวัง และขัน้ตอนการปฏบิตั ิเพือ่ให้

นโยบายทีก่�าหนดน้ันสามารถน�าไปสูก่ารปฏิบติัจรงิได้ โดยก�าหนดในจรรยาบรรณ เช่น เรือ่งการท�าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท่ี้เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ต้องมขีัน้ตอนผ่านการอนมุตัติามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องทีก่�าหนดไว้ 

เช่น เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต เป็นต้น เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน�าผลประโยชน์ของ

บริษัทไปใช้ส่วนตัว ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวกระท�าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์

การพิจารณาให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก  

(at arms’ length basis)

 ในฐานะทีบ่รษิทั เป็นบรษิทัลงทนุ จงึจ�าเป็นต้องมกีระบวนการตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 

รวมทั้งก�าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมนั้นๆ ถือปฏิบัติ 

บริษัทฯ มีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�านโยบาย และกระบวนการควบคุมภายในไปปฏิบัติ โดยผู้บริหาร

และพนักงานที่มีความสามารถในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

(ถ้ามี)

 บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ  

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
 บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของระบบฐานข้อมูลต้องมีข้อมูลที่เก่ียวข้อง และมีคุณภาพอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน

ให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามท่ีก�าหนดไว้ โดยมีการก�าหนดประเภทข้อมูลซึ่งมีคุณภาพและเกี่ยวข้อง 

ต่องานที่ต้องการใช้ในการด�าเนินงาน ทั้งเป็นข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร  การพิจารณาปริมาณของข้อมูลค�านึง

ถึงต้นทุนเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องมีความถูกต้อง  

 4.1 ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ บริษัทฯ ด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการ

มข้ีอมูลทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ ทัง้นี ้กรรมการของบรษิทัฯ ได้รบัหนงัสอืนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบการประชมุท่ีจ�าเป็น 

และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ตามระยะเวลาขัน้ต�า่ตามท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากน้ี

บนัทกึรายงานการประชมุมรีายละเอยีดตามควร ซึง่สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าที่

ของกรรมการแต่ละราย อนึง่ บรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็เอกสารทีส่�าคญัไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่ถ้าหากในกรณไีด้รบัแจ้ง

จากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายใน บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบกพร่องน้ัน 

อย่างครบถ้วนแล้ว
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 4.2 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายในทีจ่�าเป็นต่อการสนบัสนนุให้ระบบการควบคุมภายในสามารถด�าเนนิไปได้ตามทีว่างไว้อย่างมีประสิทธภิาพและเหมาะสม 

ทั้งนี้ มีการรายงานข้อมูลที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอเป็นปกติเดือนละครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสามารถเข้าถึง

แหล่งสารสนเทศที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ สอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น นอกจากข้อมูลที่ได้รับจาก 

ผู้บริหารแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลได้จากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ปกติมีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีต่างหาก โดยไม่มีผู้บริหารรวมอยู่ด้วย อีกทั้ง มีการจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ

และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ

 บรษิทัฯ มช่ีองทางสือ่สารพิเศษ เพ่ือให้บคุคลต่างๆ ภายในบรษิทัสามารถแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉล 

หรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย

 4.3  บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ควบคมุภายใน เช่น ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบันักลงทนุ บรษิทัฯ มเีจ้าหน้าทีท่ีท่�าหน้าทีน่กัลงทนุสมัพนัธ์ หรอืรบัเรือ่งร้องเรยีน 

เป็นต้น อกีทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉล หรอืทจุรติให้แก่บรษิทัอย่างปลอดภยั

  

5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การควบคุมภายในยังด�าเนินไป

อย่างครบถ้วน เหมาะสมดังนี้

 5.1 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อก�าหนดที่ห้ามฝ่ายบริหาร 

และพนกังานปฏบิตัตินในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทฯ ด�าเนินการติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู้และ 

ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 

ที่วางไว้ ทั้งนี้ มีการก�าหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการนี้ บริษัทฯ 

ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  5.2 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรายงานผลการประเมิน และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา

ต่อบคุคลทีรั่บผดิชอบ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดับสงูและคณะกรรมการการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพือ่ให้มีการด�าเนินการ

ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที ถ้าหากผลตรวจสอบมีข้อมูลแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 ทั้งน้ี บริษัท มีนโยบายการรายงานเป็นล�าดับขั้น คือ ในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต 

อย่างร้ายแรง หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น ที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงิน

ของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ เช่นนี้ ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน

 หรือ ในกรณีของการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร แล้วคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทอีกทอดหนึ่ง

 ในส่วนของการรายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป



บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

79

 ซึ่งปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการพิจารณาผลการติดตามประเมินผลการตรวจสอบเป็นประจ�าอย่างน้อย

ไตรมาสละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในขั้นตอนต่อไปในระยะเวลาเดียวกัน

 สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ  

มีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมี

ระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

 อน่ึง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ซึ่งสังกัดส�านักงานอีวาย ได้ตรวจสอบงบการเงิน 

รายไตรมาสและประจ�าปี 2557 มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ

 บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียงทีก่ล่าวข้างต้นมาก ซึง่เป็นหวัใจ

ส�าคัญที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในคุณภาพขององค์กร

 กล่าวได้ว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ปรากฏตามรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2557 ในหน้า 100

 ในส่วนของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   
 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจ�าปี 2557 ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ  นพสูริย์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเข้าใจในกิจกรรมการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย จึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานส�านักตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ จะผ่านจากผู้บริหารระดับสูงเสนอและได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งก�าหนดนโยบายเสนอให้บริษัทฯ 

และบริษัทในกลุ่มมีการบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการของแต่ละบริษัท และให้บริษัทฯ ทราบ

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมี

การทบทวนปัจจัยความเสีย่ง ประเมนิความรนุแรงของโอกาสเกิดผลกระทบ และทบทวนมาตรการการจดัการ และแผนการ

ปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือขจัดความเสี่ยงออกไป ในการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยง

ได้ดจูากทัง้ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยแบ่งลกัษณะความเสีย่งออกในเชงิด้านธุรกจิ ด้านการด�าเนนิงาน ด้านการเงิน 

และความเสี่ยงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ อนึ่ง มาตรการและนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงได้ถูกถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการของทั้งบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มที่ประกอบธุรกิจหลัก 

เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และด�าเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

 เหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตขุองความเสีย่ง ทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อบรษัิทฯ และต่อการลงทนุของผูถ้อืหลักทรพัย์อย่างมี 

นัยส�าคัญ เรื่องหลักๆ ประกอบด้วย

 1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ คือ ความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนทั้งภายในประเทศ และ 

ต่างประเทศ รายได้จากเงินลงทุน คือ ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล จึงอาจเกิดความเสี่ยงด้านผลตอบแทนจาก 

การลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบท�าให้ก�าไรอาจจะลดลง บริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดและผลกระทบ

ในกรณีนี้ มีระดับปานกลาง เน่ืองจากการลงทุนมีความหลากหลาย ส�าหรบัมาตรการการจดัการความเสีย่งนี ้คอืการตดิตาม

ผลการด�าเนนิงาน และผลตอบแทนการลงทุนอย่างใกล้ชิด และประเมินสถานการณ์ในอนาคตของกิจการที่ลงทุนเพื่อหา

แนวทางแก้ไขล่วงหน้า รวมทัง้พิจารณาการพัฒนาธรุกจิ โดยให้บรษิทัท่ีไปลงทุนท�าแผนระยะกลาง เพือ่เสนอคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ

 1.1 ส�าหรับเรื่องรายได้จากการลงทุนลดลง บริษัทฯ มีมาตรการการจัดการโดยหาธุรกิจใหม่ โดยในปี 

2557 บรษิทัฯ ลงทนุในธรุกจิใหม่ เพ่ือขยายประเภทธรุกจิซึง่มกีารลงทนุซือ้ธรุกจิโรงแรมภายใต้ชือ่ทางการค้า คอื โรงแรม

ฮลิตนั หวัหนิ รสีอร์ท แอนด์ สปา ซึง่ต้ังอยูท่ี่อ�าเภอหวัหิน จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ์ ในราคา 3,200 ล้านบาท บรษิทัฯ เหน็ว่า

ธุรกิจดังกล่าวเป็นการลงทุนระยะยาว ที่มีศักยภาพในการท�ารายได้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ส่วนงานด�าเนินงานน้ี 

มรีายได้ตามฤดูกาล และสภาวะทางเศรษฐกิจประกอบกัน รายละเอยีดเรือ่งนีมี้การเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ข้อ 1.2 วรรค 3 แล้ว

 1.2 ความเสี่ยงทางธุรกิจเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจเกิด 

ในอนาคตอีกหนึ่งสาเหตุ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไทยไปสู่มาตรฐานการบัญชีสากล เก่ียวกับการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRIC4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

และการตีความฯ ฉบับที่ 12 (IFRIC 12) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ ผลสรุปการตีความธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

เป็นสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรือเป็นสัญญาสัมปทานบริการ จะมีผลท�าให้ผลประกอบการของ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 

ที่บริษัทฯ ลงทุน อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากบริษัทดังกล่าว จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกบัญชี แม้จะมีรายรับ

จากการผลิตและขาย แต่ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึ่งเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2557 จะต้องทยอยบันทึกเป็นรายได้ตามอายุ

สัมปทาน ท�าให้ก�าไรสุทธิในปีต้นๆ อาจลดน้อยลง ทั้งนี้ เป็นเหตุให้บริษัทฯ อาจได้รับเงินปันผลน้อยลงไปด้วยในช่วงเวลา

ดังกล่าว
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2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน ที่มีนัยส�าคัญ คือ

2.1 ความเสี่ยงด้านความเสียหายและการบริหารงานผิดพลาดของธุรกิจที่ไปลงทุน 
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการลงทุน ดังนั้นถ้าหากองค์กรที่บริษัทฯ ไปลงทุนเกิดมีการบริหารงานผิดพลาดก็อาจ

เสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ประเมินว่าทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีการกระจายการลงทนุในหลายธรุกจิ บรษัิทฯ มมีาตรการรองรบัโดยก�าหนดให้มกีารประเมนิความเส่ียงขององค์กร

ที่ไปลงทุน ให้มีระบบการควบคุมภายในของตนเอง มีนโยบายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังมีการติดตาม 

ผลงาน และการประชุมกับผู้ร่วมทุน และผู้บริหารธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ และในส่วนของบริษัทฯ ต้องมีระบบการตรวจสอบ

ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและระบบงานควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้ของแต่ละธุรกิจที่ไปลงทุน โดยเฉพาะเน้นความ

ส�าคัญมาก เรื่องการตรวจควบคุมสินค้าคงเหลือ ตลอดจนการบริหารงานเรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้ และระบบอื่นๆ ในล�าดับ

รองลงมา

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงค�าสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
 บริษัทย่อยของบริษัทฯ บางแห่งเป็นธุรกิจร่วมทุน ซึ่งผู้ร่วมทุนชาวต่างประเทศเป็นผู้ด�าเนินการด้านการตลาดใน

ต่างประเทศ ซึง่เป็นสัดส่วนเกอืบทัง้หมดของสนิค้าทีผ่ลิตได้ ผลกระทบจากการพึง่พงิค�าส่ังผลิตจากลกูค้ารายใหญ่น้อยราย

นี้ อยู่ในระดับสูง ถ้าหากลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือลดจ�านวนสั่งซื้อ หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น แต่โอกาสเกิดมีน้อย

เนื่องจากผู้ร่วมทุนมีเงินลงทุนสัดส่วนประมาณก่ึงหนึ่ง ซึ่งย่อมต้องประสานประโยชน์เพื่อให้มีผลตอบแทนจากการลงทุน 

บริษัทฯ มีมาตรการรองรับโดยรักษาความสัมพันธ์ให้ดีกับผู้ร่วมทุน และผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการของ

ลูกค้า

2.3 ความเสี่ยงจากการมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน
 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปลี่ยนประเภทการด�าเนินธุรกิจที่ศรีราชาเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน บัดนี้ อายุสัญญาให้เช่าได้ครบ

ก�าหนดแล้ว ผู้เช่าได้เลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินแล้ว บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานโดยมีทรัพย์สินที่อาจไม่ก่อให้

เกิดผลตอบแทน ทั้งนี้ ทรัพย์สินเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นประเภท อาคาร ระบบคลีนรูม และอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะกับธุรกิจผลิต

ชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป ถ้าหากจะต้องบ�ารุงรักษาให้ทรัพย์สินใช้งานได้ปกติ บริษัทฯ จะ

มีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องมากพอสมควร ดงันัน้ ถ้าหากบรษิทัฯ หาผูเ้ช่ารายใหม่ไม่ได้บริษทัฯ จะไม่มีรายได้ผลตอบแทน

จากทรัพย์สินดังกล่าว จะมีผลกระทบท�าให้รายได้ลดลง และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในปี 2557 บริษัทฯ มีการทยอยขาย

ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานออกไป และก�าลังหาแนวทางเพื่อจัดการเรื่องนี้ ผลกระทบนี้ อาจจะมีผลต่อเนื่องถึงเรื่องการจ่าย 

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นน้อยลง  

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน ที่มีนัยส�าคัญ คือ

 3.1 ความเสี่ยงเรื่อง การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทในกลุ่ม 
 บรษิทัฯ ประเมนิว่าโอกาสเกดิและผลกระทบอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู เนือ่งจากบรษิทัหลกัในกลุม่มสีดัส่วนการส่งออก

มากพอสมควร ถ้าหากอัตราแลกเปลีย่นของเงินบาทเทยีบกบัดอลล่าร์สหรฐั มคีวามผนัผวนมาก จะมผีลกระทบกบัจ�านวน

เงินตราต่างประเทศที่บริษัทในกลุ่มได้รับจากการช�าระค่าสินค้าที่ส่งออกและขายเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท ความเสี่ยงด้านนี้

จึงเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างส�าคัญ บริษัทฯ มีมาตรการรองรับโดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ และ
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จดัการเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นโดยต้องรายงานและปรึกษาหารือกบักรรมการผูจ้ดัการของแต่ละบริษทัในกลุม่นัน้ๆ เพ่ือตดัสนิใจ

ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งให้แต่ละบริษัทดังกล่าวรายงานผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่เป็น

สกุลเงินต่างประเทศให้บริษัทใหญ่ทราบด้วย โดยปกติบริษัทฯ ในกลุ่มมีนโยบายบริหารปัจจัยความเส่ียงด้านนี้โดยใช้วิธี 

Natural Hedge และพิจารณาซื้อ Forward Contract กับธนาคารตามแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสม แต่ไม่ให้ด�าเนินการ

เพือ่การเกง็ก�าไรด้านอตัราแลกเปล่ียน แต่ให้ท�าเพือ่ป้องกันความเส่ียงเท่านัน้ นอกจากนี ้จะมีการเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ

จากสถาบันการเงินมาให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่มเป็นครั้งคราว เพื่อเสริมทักษะ และ

เน้นความส�าคัญให้มีความระมัดระวังในการบริหารเรื่องดังกล่าวด้วย

3.2 ความเสี่ยงเรื่อง การด้อยค่าของเงินลงทุน
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการลงทุน ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจหลายด้าน เมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม อุปสงค์ อุปทาน ราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานฯ มีการปรับเปลี่ยน ย่อมอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

บางประเภททีบ่ริษทัฯ ลงทุนอยู ่ถ้าหากผลการด�าเนินงานของบรษิทัท่ีบรษิทัฯ ไปลงทนุเกิดได้รบัผลกระทบในทางลบ กอ็าจ

ท�าให้สัดส่วนของมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ ลดลง ถ้าลดต�่ากว่าจ�านวนเงินลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ  

ก็จ�าเป็นต้องบันทึกผลจากการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดและผลกระทบอยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้มีระบบการประเมินธุรกิจที่ไปลงทุนทุกไตรมาส อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยง

เร่ืองน้ี ในปี 2557 มีการบันทึกจ�านวนเงินด้อยค่าของเงินลงทุนรวมเป็นจ�านวนเงิน 105 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอกับ

สถานการณ์ ซึง่มรีายละเอียดทัง้หมดแสดงไว้แล้วตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิประจ�าปี 2557 หมายเลข 4.13 หมายเลข 

12 หมายเลข 13.1 หมวดงบการเงินเฉพาะกิจการ และหมายเลข 14 

   

4. ปัจจัยที่มาจากเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ จะควบคุมได้ ประเภทความเสี่ยง 

ที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ มีดังนี้

4.1 การเพิ่มขึ้นของราคาน้�ามันและพลังงานในตลาดโลก
 ปัจจยัความเสีย่งเรือ่งนี ้มาจากเหตกุารณ์ภายนอกบรษิทัซึง่ไม่สามารถควบคมุได้ ถ้าเกิดขึน้จะมผีลท�าให้ราคาวตัถุดบิ

เพิม่ขึน้ ค่าขนส่งเพิม่ขึน้ ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องหลายอย่างเพ่ิมขึน้ เช่น ค่าเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะท่ีต้นทนุขายเพิม่ข้ึน 

แต่ราคาขายของสนิค้าในตลาดไม่สามารถขึน้ราคาตามสัดส่วนของต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ได้ มผีลท�าให้ก�าไรขัน้ต้นลดลง บรษัิทฯ 

ประเมินว่าโอกาสเกิดมีมาก ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง บริษัทฯ จึงมีมาตรการรองรับโดยจัดให้มีหน่วยงานจัดซื้อ

วัตถุดิบที่มีประสบการณ์ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ  

มีมาตรการให้ประหยัดการใช้พลังงาน หรือเปลี่ยนวิธีการจัดการเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น การเดินเครื่องจักรในช่วง

ที่ค่าไฟฟ้ามีอัตราราคาต�่า (off-peak) 

4.2 ความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
 บริษัทในกลุ่มบางบริษัท มีแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ ดังนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน

สูงขึ้น จะท�าให้บริษัทนั้นๆ มีภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ 

บริษัทฯ ในรอบปี 2557 อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่มองในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย จ�านวนเงินกู้

มไีม่สงู บรษิทัจงึประเมนิว่าผลกระทบมเีลก็น้อย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบายดูแลในการป้องกนัความเสีย่งด้านนี ้โดย

รักษาสัดส่วนของโครงสร้างระหว่างหนี้เงินกู้และเงินทุนให้เหมาะสม เพื่อให้ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุน

ทางการเงินของบริษัทฯ
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4.3 ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
 ปี 2557 เศรษฐกิจโลกยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของยุโรป ซึ่งมีผลกระทบมายังเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยด้วย ความเสีย่งน้ี ท�าให้ค�าสัง่ซือ้จากลูกค้าของบรษัิทในกลุม่แถบยโุรป มปีริมาณน้อยกว่าภาวะเศรษฐกจิปกติ 

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบมากคือ ธุรกิจสิ่งทอ รองลงมาได้รับผลกระทบปานกลาง คือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง 

ธุรกิจเทปกาว ความเสี่ยงนี้ กระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ไปลงทุน อาจท�าให้บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลน้อยลง 

ในระหว่างช่วงนี้ บริษัทฯ มีมาตรการจัดการปัจจัยความเสี่ยงนี้โดย รักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้

แข่งขันกบัคูแ่ข่งให้ได้ อน่ึง การลงทุนท่ีมีอยูข่องบริษทัฯ เป็นการหวงัผลระยะยาว บรษัิทฯ มมีาตรการการจดัการความเสีย่ง

นี้โดยระมัดระวังการลงทุน รวมทั้งติดตามเศรษฐกิจของประเทศที่ไปลงทุนและท�าการค้า อีกทั้งศึกษาปัจจัยพื้นฐานของ

บริษัทที่จะลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

4.4 ความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ
 ปี 2557 มีเรื่องโรคระบาดอีโบลา ซึ่งต้องอาศัยนโยบายมาตรการการป้องกัน และระมัดระวังของรัฐบาล ในการใช้

ความเข้มงวดกับผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศแถบที่มีโรคระบาด เพื่อไม่ให้มีการแพร่เช้ือ 

เนื่องจากบริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสเกิดอยู่ในระดับปานกลาง แต่ผลกระทบจะอยู่ในระดับมากที่จะท�าให้เศรษฐกิจ 

ในภาพรวมเสียหายมาก ในส่วนของบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันโดยให้มีระบบการรักษาสุขอนามัย  
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 ในระหว่างปี 2557 สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย อยู่ในช่วงการปฏิรูป และมีความหวัง

ไปในทางที่ดีข้ึน ซึ่งมีบางอุตสาหกรรมหรือบางประเภทของธุรกิจได้รับผลกระทบจากสภาวะการณ์นี้ บางประเภทธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ซึ่งลงทุนอยู่ก็ได้รับผลกระทบจากการณ์นี้เช่นกัน เช่น ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ธุรกิจการค้าคอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น แต่ด้วยนโยบายการลงทุนของบรษัิทฯ แบ่งเป็นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อกีทัง้มหีลายธรุกิจ จงึกระจายความเสีย่ง 

และปรับสมดุลระหว่างกัน กล่าวคือ ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่บริษัทฯ 

ลงทุนอยู่ มีผลการด�าเนินงานดีขึ้น เป็นต้น

1. ภาพรวมผลการด�าเนินงานและปัจจัยที่ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ  
 ในรอบปี 2557 ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งค�านวณตามวิธีราคาทุน มีก�าไรสุทธิ 

1,205.79 ล้านบาท ลดลง 243.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.83 สาเหตหุลกัเนือ่งจากปี 2556 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผล

จากกลุ่มโรงไฟฟ้า Jiangsu-Union Cogeneration ก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์การขายหุ้นจ�านวน 600 ล้านบาท  

ในขณะทีรั่บรู้ก�าไรจากการขายเงนิลงทนุดงักล่าวจ�านวน 173 ล้านบาท สาเหตกุารขายเงนิลงทนุเหล่านัน้เนือ่งจากแนวโน้ม

ธรุกจิกลุม่นีจ้ะได้รบัผลตอบแทนไม่คุ้มกบัเงินลงทนุอีกต่อไป รายการดงักล่าวเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เสรจ็สิน้ภายในปี 2556 

ซึ่งไม่มีรายการท�านองนี้ในปี 2557 ผลก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ค�านวณโดยใช้วิธีราคาทุน จะไม่เท่ากับใน 

งบการเงินรวม

 ภาพรวมผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งค�านวณโดยวิธีส่วนได้เสีย ปี 2557 มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ�านวน1,003.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 เมื่อเทียบกับปี 2556 

ซ่ึงมกี�าไรสทุธส่ิวนท่ีเป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ จ�านวน 938.53 ล้านบาท สาเหตหุลักของการเปล่ียนแปลงผลการด�าเนนิงาน

ดังกล่าว เกิดจากผลกระทบของปัจจัยและเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นดังนี้

1.1 การเพิ่มและลดธุรกิจลงทุน
 ประเภทธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การลงทุน สืบเนื่องจากปี 2556 ที่บริษัทฯ ลดหรือจ�าหน่ายเงินลงทุนประเภท

ธุรกิจโรงไฟฟ้าบางส่วน ในมณฑลเจียงซู กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า Jiangsu-Union Cogeneration Group จ�านวน  

3 บรษัิท ตามรายละเอยีดซึง่เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 25 เรือ่ง “ผลตอบแทนและก�าไรจากการจ�าหน่าย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย” ซึ่งสาเหตุการจ�าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเนื่องจากคาดว่า แนวโน้มผลตอบแทน 

จะไม่คุ้มกับการลงทุนอีกต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินค่าขายเงินลงทุนดังกล่าวตามงบการเงินรวม เป็นจ�านวน  

1,902.42 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 776.79 ล้านบาท รวมเป็นผลตอบแทนทั้งสิ้น 

2,679.21 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีผลตอบแทนท�านองเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผลการด�าเนินงาน 

มคีวามเปลีย่นแปลง หลงัจากน้ัน บรษิทัฯ ได้แสวงหาเงนิลงทนุใหม่ เพือ่หาโอกาสเพิม่ผลตอบแทนจากเงนิลงทนุระยะยาว 

 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 มีการเพิ่มประเภทธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ 

บรษิทั เดอะรอยลัโฮเต็ล จ�ากัด ซึง่มทุีนจดทะเบยีน 3,000 ล้านบาท ลงทุนโดย บริษทั สหยเูนีย่น จ�ากดั (มหาชน) ร้อยละ 

96.22 เข้าซือ้ ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์ และระบบสาธารณปูโภคท่ีเกีย่วข้อง และรบัโอนธรุกจิโรงแรม จากบรษัิทที่ไม่เกีย่วข้องกนั

แห่งหนึง่ ในราคา 3,200 ล้านบาท ประกอบธุรกจิโรงแรมภายใต้ชือ่ทางการค้า คือ โรงแรมฮลิตัน หวัหนิ รสีอร์ท แอนด์ สปา 

ซึ่งต้ังอยู่ที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท�าการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และประเมิน

มลูค่ากจิการดงักล่าว โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระที่ได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. การเข้าท�ารายการนี ้ถือเป็นการ

รวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้น

แล้วภายในก�าหนดคือ 12 เดือน นับจากวันซื้อ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 ปี 2557 โดยสรุปแล้ว

ภายใต้มูลค่าซื้อขาย จ�านวน 3,200 ล้านบาท นั้น มีมูลค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจ จ�านวน 521.72 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(ManageMent	Discussion	anD	analysis)
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ซึง่ประกอบด้วยโอกาสทางธรุกจิจากการได้มาซึง่โรงแรมระดบัห้าดาว ทีพ่ร้อมด�าเนนิธรุกิจทนัท ี ต้ังแต่วนัซือ้ธรุกจิ ตลอดจน

ลักษณะทางกายภาพของโรงแรมด้านต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ตลอดจนเอกลักษณ์ของลักษณะอาคาร

ในสถานที่นั้นที่มีมูลค่าเพิ่มของรายการนี้ อนึ่ง การลงทุนนี้ เป็นการเพิ่มเงินลงทุนระยะยาว และเพิ่มประเภทธุรกิจใหม่ ซึ่ง

ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทนุต่อไป ผลการเพ่ิมเงนิลงทนุนี ้ท�าให้ไม่มดีอกเบีย้รบัส่วนทีเ่คยได้รบั ในปี 2556 จากพนัธบตัร 

ประมาณ 38 ล้านบาท 

1.2 ทิศทาง แนวโน้ม สภาวะเศรษฐกิจ
 ในปี 2557 สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยรวม มทีศิทางชะลอตัว อตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิชะลอตวั ส่งผล 

ให้สินค้าคงทนมีการขยายตัวน้อย อัตราการขายเจริญเติบโตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา บางประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้รับ

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวคือ อุตสาหกรรมพลาสตกิ ทีผ่ลติชิน้ส่วนส�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ และ

ส่วนของธุรกิจการค้าประเภทขายอุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ มียอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

1.3 เหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิด
 เม่ือวนัที ่14 พฤษภาคม 2557 ได้เกดิอคัคีภยัขึน้ภายในอาคารโรงงานผลิตกระตกิน�า้สุญญากาศของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ 

ชื่อ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซึ่งท�าให้สินค้าคงเหลือที่อยู่ภายในอาคาร และตัวอาคาร 

ดังกล่าวเกิดความเสียหาย บริษัทฯ คาดว่าไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ มีการท�าประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดไว้แล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่สามารถสรุปมูลค่า 

เงนิประกนัทีจ่ะได้รับชดเชยจากบริษัทประกนัภัย อย่างไรกต็าม บรษัิทฯ ได้บนัทกึขาดทนุจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แยกเป็น

รายการต่างหาก ในงบการเงินปี 2557 แล้ว ภายใต้หวัข้อ “ขาดทนุจากการตัดจ�าหน่ายสนิค้าคงเหลอื” จ�านวน 34 ล้านบาท 

และ “ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่าย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” จ�านวน 14 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากบริษัท

ประกันภัยแล้ว จึงจะบันทึกเป็นรายได้ต่อไป เหตุการณ์นี้ ส่งผลให้ระหว่างไตรมาสที่ 2 ยอดขายและก�าไรลดลง แต่โดยรวม

ทัง้ปีแล้ว บรษิทัฯ มปีริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ซึง่ภายใต้ส่วนงานพลาสตกิ ยาง และโลหะ มรีายได้ และก�าไรส่วนงานเพิม่ข้ึน

จากปีที่แล้ว ร้อยละ 6.32 และร้อยละ 3.41 ตามล�าดับ ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ

ท่ี 29 เร่ือง ข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน บรษิทัฯ ได้บรหิารความเส่ียงด้านนี ้โดยขยายโรงงานไปยงัเขตบางปะกง 

ที่มีพื้นที่บริเวณกว้างกว่าที่เดิม และบริหารจัดการป้องกันเรื่องนี้ให้ดีมากขึ้น  

2. ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

2.1 รายได้จากการขายและบริการ
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 9,685.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267.68 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ�านวน 9,418.15 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ มีรายได้จากการ

ขายเพิม่ขึน้ 297 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากปรมิาณการขายท่ีเพิม่ข้ึนของสินค้ากระตกิน�า้สุญญากาศ ซึง่เป็นไปตามแผนการ

ขยายก�าลงัการผลติ ส�าหรับส่วนงานสิง่ทอ และส่วนงานการค้ามีรายได้จากการขายท่ีลดลง 115 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท 

ตามล�าดับ เนื่องจากธุรกิจส่วนงานนี้ชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกิจพลังงานในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายได้จากการขายในปี 2557 เพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท อันเป็นผลจากการขยายก�าลังการผลิต

และขายกระแสไฟฟ้าในเมืองเจียซ่านได้เพ่ิมขึ้น ประกอบกับปี 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ตามที่กล่าวไว้ใน

หัวข้อภาพรวมการด�าเนินงานและปัจจัยที่ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ก่อนหน้านี้ จึงมีรายได้เพิ่มจากธุรกิจโรงแรม

จ�านวน 242 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีส่วนงานนี้ในปี 2556 
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2.2 รายได้อื่น
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รายได้จากการขายและบริการข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่

มาจากธุรกรรมการลงทุน รวม 750.58 ล้านบาท ลดลง 292.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.78 ขององค์ประกอบของ

รายได้รวม เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ�านวน 1,042.88 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

(ก) รายการค่าเช่ารับ ตามที่สาขาศรีราชาของบริษัทฯ มีธุรกิจประเภทให้เช่าทรัพย์สินซึ่งเป็นจ�าพวกห้องคลีนรูม 

และอาคารส�าหรับธุรกรรมผลติช้ินส่วนฮาร์ดดสิไดร์ฟนัน้ ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 ผูเ้ช่าได้เลกิสญัญาเช่า 

ท�าให้ไม่มีรายได้ค่าเช่ารับตั้งแต่นั้น และตลอดปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว รายได้ค่าเช่ารับปี 2557 ลดลง 

119.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งยังมีรายได้ประเภทนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก

(ข) ผลจากข้อ (ก) ผู้เช่าเลิกสัญญาเช่าก่อนก�าหนดเมื่อไตรมาส 3 ปี 2556 ดังนั้น ปี 2556 ผู้เช่ามีการจ่ายค่าชดเชย

จากการเลิกสัญญาเช่าก่อนก�าหนดจ�านวนประมาณ 63 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ในรายได้อื่น แต่ปี 2557 

ไม่มีรายการดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนรายได้อื่นลดลงในปี 2557 ด้วยจ�านวนเดียวกันนี้

(ค) รายการดอกเบี้ยรับ ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยรับ 54.25 ล้านบาท แต่ในปี 2556 มีรายได้ดอกเบี้ยรับ 

134.66 ล้านบาท ซึ่งรายได้ประเภทนี้ลดลง 80.41 ล้านบาทในปี 2557 ด้วยสาเหตุจากกลางปี 2557 บริษัทฯ 

ไถ่ถอนเงินลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นประมาณ 2,200 ล้านบาท รวมกับเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนซื้อ

ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ด้วยราคา 3,200 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ท�าให้รายได้ดอกเบี้ย

รับจากเงินต้นดังกล่าวลดลงในปี 2557 จ�านวนประมาณ 80 ล้านบาท

 ในส่วนองค์ประกอบอื่นของรายได้อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

2.3 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการจ�านวน 8,466.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.79 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการจ�านวน 8,280.60 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้จาก

การขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งผันแปรตามสัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลง โดยส่วนใหญ่มาจากส่วนงานพลาสติก ยาง โลหะ รวมทั้ง

ธรุกจิพลงังานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี อีกทัง้จากธรุกจิโรงแรมทีเ่พิม่ใหม่ในปี 2557 จากการวเิคราะห์โครงสร้าง

ต้นทุนขายแล้ว เป็นสัดส่วนปกติ คือประมาณร้อยละ 87 ของยอดขายแต่ละปี

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2557 ในภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายมีจ�านวน 277.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ�านวน 272.88 ล้านบาท ทั้งนี้ จ�านวนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการขายใน

ส่วนงาน พลาสติก ยาง และโลหะ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น และส่วนงานโรงแรมที่เกิดธุรกรรมการขายและบริการใหม่ ในปี 

2557 เมื่อเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2557 แล้ว เป็นสัดส่วนเดียวกับปี 2556 คือประมาณร้อยละ 3 ของ 

ยอดขายแต่ละปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2557 มีจ�านวนเงิน 680.75 ล้านบาท ลดลง 72.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ

ปี 2556 ซึ่งมีจ�านวน 753.58 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนกับรายได้รวมแล้ว องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

ร้อยละ 0.68 ของรายได้รวม เมื่อแยกวิเคราะห์ตามส่วนงานแล้ว ในส่วนงานต่างๆ จะผันแปรขึ้นลงตามรายได้จากการขาย

และบริการ ที่มียอดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งไม่มีความผิดปกติ แต่สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ มาจากธุรกรรมการ

ลงทุนของบริษัท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรลดลง เพราะไม่มีค่าเสื่อมราคาในสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือหมดอายุการให้เช่าทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคาจากการนี้ลดลง 63 ล้านบาท และรายการค่าเช่า

ที่ดินลดลง 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับรายได้ของส่วน

งานต่างๆ
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2.4 ความสามารถในการท�าก�าไร
 

 ก�าไรขั้นต้น
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมกี�าไรขัน้ต้น 1,219.44 ล้านบาท อตัราก�าไรขัน้ต้น 12.59% ของยอดขาย เพ่ิมข้ึน 

81.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีก�าไรขั้นต้น 1,137.55 ล้านบาท หรืออัตราก�าไร 

ขั้นต้น 12.08% ของยอดขาย ทั้งนี้ สาเหตุของการเพิ่มก�าไรขั้นต้นที่มีนัยส�าคัญมากคือ ธุรกิจพลังงานของบริษัทย่อย ที่

ผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ก�าไรข้ันต้น 

เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท หรืออัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งองค์กรนี้ได้รับรางวัล

การบริหารดีเยี่ยมจากภาครัฐของเมืองเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้ว ในส่วนงานอื่นมีก�าไรขั้นต้นผันแปรตามธุรกรรมการ

ขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของแต่ละส่วนงาน

 ก�าไรจากการด�าเนินงานและกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
 ในปี 2557 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษทัย่อย มกี�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม ค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรืออีกนัยหนึง่คือ ก�าไรจากการด�าเนนิงาน 921.91 ล้านบาท ลดลง 53.54 ล้านบาท 

หรือองค์ประกอบลดลงร้อยละ 0.49 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีก�าไรจากการด�าเนินงาน 975.45 ล้านบาท สาเหตุหลัก 

มาจากปี 2557 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อาคารโรงงานของบริษัทย่อยซึ่งผลิตกระติกน�้าสุญญากาศ แต่บริษัทฯ คาดว่าไม่มี

ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากได้มีการท�ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดไว้แล้ว 

ก่อนที่จะทราบผลสรุปจ�านวนเงินที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย ณ สิ้นงวดปี 2557 บริษัทฯ ได้บันทึกผล 

เสียหายจากเรื่องนี้ไว้ในงบการเงินแล้ว รวม 48 ล้านบาท ท�าให้ก�าไรจากการด�าเนินงานปี 2557 ลดลงด้วยผลกระทบนี้  

ต่อเม่ือบริษัทฯ ทราบจ�านวนเงินที่จะได้รับชดเชยจากบริษัทประกันภัยแล้ว ก็จะบันทึกเป็นรายได้ต่อไป เม่ือพิจารณาถึง

กระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงานตามงบกระแสเงินสดของงบการเงนิรวมแล้ว มจี�านวนเงนิ 1,090.92 ล้านบาท 

แสดงถึงจ�านวนเงินของก�าไรจากการด�าเนินงาน บริษัท สามารถรับกลับมาในรูปของกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 

ได้หมด จงึมีสภาพคล่องดีมาก ซึง่เมือ่เทียบอัตราก�าไรจากการด�าเนนิงานของปี 2557 ซึง่อยู่ทีร้่อยละ 8.83 ลดลงร้อยละ 0.49 

เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.32 ซึ่งถือว่าอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

 อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม
 ตามงบการเงินรวม ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2557 มีจ�านวนเงิน 1,003.25 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 9.61 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ซึ่งมีจ�านวน 938.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.97 ของรายได้รวม แล้ว

ปี 2557 อัตราส่วนนี้ดีขึ้นร้อยละ 0.64 ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ส่วนประกอบที่ท�าให้ก�าไรสุทธิดีขึ้น

เล็กน้อย มาจากต้ังแต่อัตราก�าไรข้ันต้นดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย รายได้อื่นลดลงเล็กน้อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง มี

เหตุการณ์ไฟไหม้ปี 2557 ถึงกระน้ันปริมาณการขายส่งออกเพิม่ขึน้ ท�าให้ไม่กระทบผลการประกอบการตามทีก่ล่าวมาข้างต้น

ไว้แล้ว โดยภาพรวมท�าให้อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อรายได้รวมดีขึ้นเล็กน้อย

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
 ในปี 2557 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งค�านวณก�าไรตามวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการ

บญัชี ซึง่มีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทนุในบรษิทัร่วมรวมด้วย บรษิทัฯ มกี�าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ 

จ�านวน 1,003.25 ล้านบาท คดิเป็นก�าไรต่อหุน้ (ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ) หุน้ละ 3.46 บาท คดิเป็นอตัราตอบแทน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย เท่ากับ 5.71% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อย หรือสูงขึ้นร้อยละ 0.12 

ซึ่งปี 2556 มีผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ที่ 5.59%
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 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกจิการ ซึง่ค�านวณโดยใช้วธิรีาคาทนุ มกี�าไรสทุธ ิ1,205.79 ล้านบาท หรอืมกี�าไรต่อหุ้น 

4.02 บาท ลดลง 243.97 ล้านบาท หรือลดลงหุ้นละ 0.81 บาท ซึ่งสาเหตุการลดลงเนื่องจากปี 2556 มีเงินปันผลพิเศษ

ก่อนการโอนขาย และก�าไรจากการขายเงินลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้า Jiangsu-Union Cogeneration Group ตามที่กล่าวไว้ใน

หัวข้อภาพรวมผลการด�าเนินงานข้างต้นแล้ว แต่ปี 2557 ไม่มีรายการท�านองดังกล่าว

 อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต�่ากว่า 1 ใน 3 

ของก�าไรสุทธิประจ�าปีจากการค�านวณตามวิธีราคาทุนทางบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ รวมการค�านึงถึงสภาพคล่อง และความจ�าเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณา 

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ ในรอบปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเมื่อวันที่  

19 มีนาคม 2558 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ ้นในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น หรือ 

เทียบเท่ากับ 43.54 % ของก�าไรสุทธิตามวิธีราคาทุน 
 

 ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ เทียบกับก�าไรสุทธิต่อหุ้น ตามวิธีราคาทุน ปรากฏดังนี้ 

ปี อัตราการจ่ายเงินปันผล
(ต่อหุ้น)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 
(วิธีราคาทุน)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไร 
(%)

2556 2.00 4.83 41.41

2555 1.50 3.39 44.25

2554 1.50 2.53 59.29 

2553 1.75 4.36 40.14

2552 1.50 2.58 58.14

3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
 โครงสร้างของทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีธุรกิจหลัก คือ การลงทุน มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตาม

งบการเงินรวม มีจ�านวนเงิน 22,136.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 662.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 

ซึ่งมีจ�านวน 21,474.52 ล้านบาท สาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�าคัญคือ

3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
 สัดส่วนของสินทรัพย์ค�านวณโดยเทียบสัดส่วนกับสินทรัพย์รวมของแต่ละปี โดย ณ สิ้นปี 2557 ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ส�าคัญดังนี้ สินทรัพย์หมุนเวียน 29.02% เงินลงทุน 33.22% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 8.39% ที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ 25.82% ค่าความนิยม 2.36% และสินทรัพย์อื่นๆ 1.19% เมื่อเทียบสัดส่วนขององค์ประกอบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากสิ้นปี 2556 ที่มีนัยส�าคัญคือรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดสัดส่วนลดลงร้อยละ 13.04 หรือลดลง

จ�านวน 2,714.65 ล้านบาท เนื่องจากมีการน�าเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนซื้อ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ระบบ

สาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจส่วนงานใหม่ ภายใต้ชื่อ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท 

แอนด์สปา ที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการนี้สอดคล้องสัมพันธ์กับรายการที่เพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์มีองค์ประกอบเพิ่มขึ้น 11.67% หรือจ�านวนเงิน 2,676.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มส�าหรับด�าเนิน

ธุรกิจโรงแรม และองค์ประกอบค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 2.36% หรือเพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน 521.72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 

สามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ตั้งแต่วันซื้อธุรกิจ ประกอบกับลักษณะเอกลักษณ์ของสถานที่ ตัวอาคาร และสภาวะแวดล้อม

โดยรอบทีเ่ป็นจดุเด่นของกจิการ เม่ือเทียบกบัคู่แข่ง เมือ่เทยีบกบัภาวะอตุสาหกรรมแล้ว จ�านวนค่าความนยิมมคีวามเหมาะสม
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 นอกจากนี้ สัดส่วนของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 มีองค์ประกอบลดลง 1.16% หรือลดลง 217.13 ล้านบาท 

เนื่องจากสิ้นปี 2557 สินค้าระหว่างทางลดลง 230.98 ล้านบาท 

 รายการสัดส่วนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 1.45% หรือลดลง 311.64 ล้านบาท ทั้งจ�านวนที่

ลดลงคือ บริษัทย่อยท่ีอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับเงินช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมตาม 

ข้อตกลง ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหัวข้อที่ 8

 รายการสัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 2.67% หรือเพิ่มขึ้น 629.92 ล้านบาท เกือบทั้งหมดคือ

รายการที่บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัทฯ ที่ส�านักงานใหญ่เพิ่มเกือบประมาณ 3 ไร่ ติดถนนสุขุมวิท 

ท�าให้เป็นที่ดินผืนเดียวกันกับที่อยู่เดิม โดยมีหน้ากว้างที่ติดถนนสุขุมวิทมากขึ้นเผื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

 สินทรัพย์อื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

 เม่ือพจิารณาถงึอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ อยู่ที ่4.60% และอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร อยูท่ี่ 27.87% 

ซึ่งลดลงจากปี 2556 ประมาณ 8% เนื่องจากปี 2557 มีสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยส�าคัญ แต่

ผลประกอบการยงัไม่เต็มปี จึงท�าให้ผลตอบแทนเฉลีย่ลดลง ในส่วนของอตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวมอยูท่ี ่0.50 เท่า 

ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 0.48 เท่า

3.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจ�านวนเงินรวม 1,885.33 ล้านบาท 

คดิเป็น 8.52% ของสนิทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึน 73.08 ล้านบาท เม่ือเทยีบกับปีทีแ่ล้วซึง่มจี�านวน 1,812.25 ล้านบาท ในจ�านวนน้ี

ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28.02 ล้านบาท มีลูกหนี้คงค้างช�าระมากกว่า 12 เดือน 9.63 ล้านบาท 

โดยเป็นลูกหน้ีบรษิทัร่วมระหว่างการช�าระบญัชทีัง้จ�านวน ซึง่ได้บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญทัง้จ�านวน 9.63 ล้านบาท แล้ว 

เหลือเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ 18.39 ล้านบาท นอกจากนี้ มีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

1,669.11 ล้านบาท หกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 7.10 ล้านบาท เหลอืเป็นลูกหนีก้ารค้า-กิจการที่ไม่เกีย่วข้องกันสทุธ ิ1,662.02 

ล้านบาท ข้างต้น รวมเป็นลกูหน้ีการค้า-สุทธ ิ1,680.41 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าเพิม่จากสิน้ปี 2556 จ�านวน 118.38 ล้านบาท 

สาเหตุหลักมาจากส่วนงานพลาสติก ยาง และโลหะ มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก จึงมีลูกหนี้สิ้นปีเพิ่มขึ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นลูกหนี้

ปกติ ยังไม่ถึงก�าหนดเวลารับช�าระเงิน เมื่อค�านึงถึงระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 62 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับเครดิต

เทอมที่ให้กบัลูกค้า และใกล้เคียงกับปีทีแ่ล้ว ซึง่อยูท่ี ่59 วนั จงึจดัว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาปกตขิองการให้สินเชือ่ของบรษัิทฯ

 นอกจากน้ี ในส่วนของลกูหน้ีอ่ืน เช่น ภาษเีงินได้นติบุิคคลจ่ายล่วงหน้า (ภาษถีกูหกั ณ ทีจ่่าย) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

ภาษีซื้อรอเรียกคืน และอื่นๆ รวม 234.28 ล้านบาท ในจ�านวนนี้มีลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�านวน 29.36 ล้านบาท 

ซึ่งอยู่ระหว่างรอการช�าระบัญชีรายเดียวกับลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเต็มจ�านวน 29.36 ล้านบาทแล้ว เหลือเป็นลูกหนี้อื่น-สุทธิ 204.92 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะหมดไปภายในระยะเวลา 

1 ปี

 เมื่อพิจารณาประเมินมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกิน 1 ปี ทั้งสิ้น 48.88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกค่า 

เผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วทัง้สิน้ 46.09 ล้านบาท ซึง่เทียบเป็นสดัส่วน 2.39% ของลกูหนีท้ัง้ส้ิน (ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่) 

บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยเช่ือว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูดังกล่าว มจี�านวนเหมาะสมและเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั จงึจดัว่า

จ�านวนเงินลูกหนี้สุทธิตามงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ

 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดสินค้าคงเหลือรวม 1,144.86 ล้านบาท บริษัทย่อยมีการ

ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�านวน 67.52 ล้านบาท เหลือมูลค่าสินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,077.33 ล้านบาท 

หรือเป็นสัดส่วน 4.87% ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2557 ลดลง 217.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 

เนื่องจากสิ้นปี 2557 มีสินค้าระหว่างทางเพียง 67.79 ล้านบาท ในขณะที่สิ้นปี 2556 มียอดจ�านวน 298.78 ล้านบาท  
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ซึ่งสินค้าระหว่างทางนี้ลดลง 230.98 ล้านบาท ในส่วนของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ บริษัทฯ มีระบบการตรวจนับ

สินค้าคงเหลืออย่างสม�่าสมอ มีการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือเพื่อการบริหารจัดการ เทียบราคาตลาดของสินค้า 

คงเหลอืกบัมลูค่าตามบญัชีและบนัทกึการด้อยค่า (ถ้าม)ี ในรอบนี ้มีการปรบัลดราคาสนิค้าคงเหลอืลง 40 ล้านบาท ซึง่ไม่ให้

ราคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะขายได้ บริษัทฯ และบรษิทัย่อย ประเมนิว่า จ�านวนมลูคา่คา่เผื่อการลดลงของมลูค่า

สินค้าคงเหลือที่ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 10 ดังกล่าว มีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป

 รายการเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2557 มีเงินลงทุนสุทธิทั้งหมด 7,353.38 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วน 33.22% ของสินทรัพย์รวม มีจ�านวนเพิ่มขึ้น 61.49 ล้านบาท ซึ่งได้จากการค�านวณตามวิธีส่วนได้เสีย 

เนื่องจาก ในรอบปี 2557 ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและอื่นๆ แห่งใหม่ เงินลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วยเงินลงทุนสุทธิ

ตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมจ�านวน 5,487.65 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ 1,865.73 ล้านบาท ในปี 2557 

มีการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งตามงบการเงินรวม ได้รับรู้ตามมูลค่าวิธีส่วนได้เสียแล้ว แต่ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ มีการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มในปี 2557 จ�านวน 92 ล้านบาท ท�าให้จ�านวนเงินค่าเผื่อการด้อยค่าเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะ รวมทั้งสิ้นสะสมเป็น 395 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่าจ�านวนเงินด้อยค่าดังกล่าว มีความ

เหมาะสมและเพียงพอ 

 ในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ไม่มีรายการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส�าคัญ นอกจากมีการปรับราคาตลาดของ 

หลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 61.31 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด ดังปรากฏรายละเอียดในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 14 เรื่องเงินลงทุนระยะยาวอื่น ส่วนรายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกี่ยวกับช่ือ 

เงนิลงทนุ ลกัษณะธรุกจิ สดัส่วน ราคาทนุ และมูลค่าตามวิธส่ีวนได้เสยี ปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินหวัข้อ 13 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์อื่น 

 เมื่อพิจารณาถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

(1) ค่าความนิยม มีจ�านวน 521.72 ล้านบาท ตามที่กล่าวข้างต้น คิดเป็น 2.36% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งบริษัทย่อย

ได้มาเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบกิจการ เพื่อให้มีรายได้ทางธุรกิจ

(2) สทิธกิารเช่าทีดิ่น 31.48 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน 0.14% ของสนิทรพัย์รวม ซึง่บรษิทัย่อยในประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีน ต้องเช่าที่ดินจากภาครัฐในการประกอบธุรกิจ

 เมื่อพิจารณาแล้ว สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการประกอบกิจการ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสม 

 

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนตามงบกระแสเงินสด ของ 

งบการเงินรวมคือ บริษัทฯ มีเงินสดได้จากกิจกรรมด�าเนินงาน ซึ่งมีส่วนประกอบของการรับช�าระหนี้จากลูกหนี้ และจ่าย

ช�าระเงินให้เจ้าหนี้ รวมอยู่ด้วย รวมสุทธิได้มา 1,090.92 ล้านบาท และใช้ไปในการจ่ายดอกเบี้ย 29.83 ล้านบาท จ่ายช�าระ

ภาษีเงินได้ 193.88 ล้านบาท ได้รับเงินคืนภาษีเงินได้ 17.99 ล้านบาท สุทธิแล้ว ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 885.21 

ล้านบาท ใช้ไปทั้งสิ้นในกิจกรรมลงทุน 3,129.58 ล้านบาท และใช้ไปทั้งสิ้นในกิจกรรมจัดหาเงิน 283.51 ล้านบาท เมื่อหัก

ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ จ�านวน 187 ล้านบาท รวมปี 2557 มีกระแสเงินสดใช้ไปทั้งสิ้น 2,714.65 

ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดยกมาต้นปี ซึ่งมีจ�านวน 5,585.75 ล้านบาท คงเหลือเงินสดปลายปี 2557 เท่ากับ 2,871.09 

ล้านบาท

 เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินสดจากการด�าเนินงาน ก่อนช�าระดอกเบี้ยจ่าย และจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 
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ได้เงินสดจากการด�าเนินงาน 1,090.92 ล้านบาท ในขณะที่มีก�าไรจากการด�าเนินงาน 921.91 ล้านบาท แสดงถึงบริษัทได้

ก�าไรด�าเนินงานกลับมา ในรูปของเงินสดทั้งหมด จึงแสดงถึงมีสภาพคล่องสูง สามารถใช้จ่ายในกิจกรรมด�าเนินงานอย่าง

เพียงพอ

 ในส่วนของการใช้ไปในกจิกรรมลงทุนท่ีเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส�าคญั เป็นไปตามนโยบายการขยายธรุกจิ คอื ใช้เงนิไป

ในการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และธุรกิจการประกอบกิจการโรงแรม ภายใต้ชื่อ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 

รวม 3,200 ล้านบาท และซือ้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และปรบัปรงุอาคารโรงงานของโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

155 ล้านบาท ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ 270 ล้านบาท จ�านวนเงินที่ใช้ไปนี้ มีทั้งใช้จากเงินสภาพคล่องส่วนเกินภายใน

บริษัท และใช้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิแบบมกี�าหนดระยะเวลาการช�าระคนื ซึง่บรษิทัคาดว่าจะสามารถปฏิบตัติามข้อตกลง

ภายในก�าหนดเวลาได้ 

 ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน รายการที่มีนัยส�าคัญที่ใช้เงินไปคือ การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรวม 752 ล้านบาท 

นอกนั้นเป็นรายการรับเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มสุทธิ 361 ล้านบาท

 สรุปแล้ว บรษิทัฯ ยงัมสีภาพคล่องสงู มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะใช้ในกจิกรรมการด�าเนนิงาน และช�าระหนีเ้งนิกูต้ามก�าหนด

เวลาได้

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุน จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 19,312.96 ล้านบาท จากหนี้สิน

รวม 2,823.90 ล้านบาท ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.15 ต่อ 1 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ที่มี

อัตราส่วนตัวเลขเดียวกัน แสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับแหล่งที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้มี

ความเสี่ยงต�่าในการให้กู้ยืมเงิน 

 สรุป โครงสร้างเงินทุนยังสามารถใช้จากแหล่งเงินกู้ในอนาคตได้อีกพอสมควร

 ความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) 
 เมื่อพิจารณาถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของหนี้ระยะสั้นที่จะต้องช�าระภายในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 344.56 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 177.2 ล้านบาท ส่วนของ

หนีส้นิตามสญัญาทางการเงินทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 62.61 ล้านบาท มเีงนิรบัฝากจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 58.29 

ล้านบาท รายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย 21.81 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 79.55 ล้านบาท รวมแล้ว 744.02  

ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ�านวนเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งสามารถใช้ได้ทันที มีถึง 2,871.09 ล้านบาทนั้น มี

ความสามารถใช้หนี้ที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ได้ทันทีทั้งหมด กล่าวคือ อัตราส่วนหนี้ที่ต้องช�าระมีเพียง 25.91% 

ของเงินสดทีมี่อยู ่หรือ 0.26:1 สามารถกล่าวได้ว่า บรษิทัมคีวามสามารถช�าระหนี้ได้สูง โดยไม่กระทบต่อผลการด�าเนินงาน

ของบริษัท ซึ่งโดยปกติทั่วไป อัตราส่วนดังกล่าว ส่วนมากอยู่ที่ 1:1 นอกจากตัวเลขจากแหล่งเจ้าหนี้ที่ปรากฏตามงบแสดง

ฐานะการเงินแล้ว บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนนอกงบดุลอีก ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้อีก

ประมาณ 900 ล้านบาท

 ในระหว่างงวด บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน ไม่มีการเพิ่มทุน หรือลดทุน และไม่มีการใช้แหล่ง

เงินทุนจากเจ้าหนี้เพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญ

  องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น
 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ�านวน 17,782.91 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 397.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 ซึ่งมีจ�านวน 17,385.45 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก
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(1) ส่วนที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน ปี 2557 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,003.25 ล้านบาท และในระหว่างปี  

มกีารประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ให้จดัสรรเงนิก�าไรเป็นเงินปันผลจ่าย 600 ล้านบาท 

ซึ่งมีผลท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,003.25 ล้านบาท และลดลง 600 ล้านบาท ตามล�าดับ

(2) ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน มีการรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ลดลง 5.8 ล้านบาท 

ซึ่งประกอบด้วย

(2.1) รายการปรบัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัช ีคอื มกีารรบัรูก้�าไรทีย่งัไม่ได้เกิดขึน้จรงิ จากมลูค่าหลักทรัพย์

เผื่อขาย ในการตีราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดเข้ามาในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จ�านวน 49.43 ล้านบาท

(2.2) เกดิผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ ในการจัดท�างบการเงินรวมระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน

ด้านงบดุล และด้านงบก�าไรขาดทุน เกิดผลต่างเข้าส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 103.28 ล้านบาท 

(2.3) ปรับปรุงโอนกลบัส่วนต�า่กว่าของเงินลงทนุในบรษิทัย่อย (บรษิทั ยเูนีย่นเทคโนโลย่ี (2008) จ�ากดั (มหาชน) 

(UTC 2008) ซึ่งบริษัทฯ เคยซื้อหุ้นคืน จากผู้ถือหุ้นรายย่อยในราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีในขณะนั้น 

และมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 UTC 2008 ได้จดทะเบียน

เลิกบริษัท และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ไม่เกิดผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของ UTC 2008 จึงโอนกลับ

รายการดังกล่าว ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 28.02 ล้านบาท

(2.4) ตามมาตรฐานการบัญชี เงินปันผลซึ่งจ่ายให้บริษัทย่อยในการถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ไม่นับ

เป็นการจ่ายเงินปันผลออก จึงต้องปรับปรุงบวกกลับ 20.04 ล้านบาท 

 เมื่อรวมปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจ�านวน 397.46 ล้านบาท 

ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงมีจ�านวนเงิน 17,782.91 ล้านบาท 

4.2 รายจ่ายลงทุน (CApItAl ExpENDItuRE)
 ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนที่มีนัยส�าคัญคือ

(1) จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นการขยายประเภท

ธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อทางการค้า คือ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีีขันธ์ ในจ�านวนเงิน 3,200 ล้านบาท ทัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการเพิม่ธรุกจิใหม่ให้บรษิทัฯ แหล่งท่ีมา

ของเงินใช้จากเงินทุนสภาพคล่องส่วนเกิน ร้อยละ 90 และกู้จากสถาบันการเงินร้อยละ 10 ระยะเวลาของการ

เกิดรายการ คือเดือนมิถุนายน 2557 โดยจ่ายครั้งเดียวทั้งจ�านวน รายได้ที่ได้รับในปี 2557 ยังเกิดไม่เต็มปี 

ประกอบกับเป็นรายได้ที่ขึ้นกับฤดูกาล จึงต้องดูผลประกอบการในปีถัดไป

(2) ธรุกจิพลังงาน โรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี มกีารจ่ายเงนิซือ้ Boiler และอาคาร

โรงงานใหม่ เพือ่เพิม่ก�าลงัการผลติให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน โดยทดแทนเครือ่งจกัรชุดเดมิทีม่เีทคโนโลยไีม่ทนัสมยั 

เมือ่เครือ่งจักรชุดใหม่สามารถด�าเนินงานได้ จะท�าให้ลดต้นทนุการผลติ มกี�าลงัการผลติมากขึน้ รายจ่ายลงทุนน้ี 

มจี�านวนเงินประมาณ 155 ล้านบาท โดยมีแหล่งทีม่าของเงินจากเงนิทุนหมนุเวียนภายในบริษทัฯ ทีมี่สภาพคล่อง

ส่วนเกิน โดยไม่กระทบกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

(3) จ่ายลงทุนในการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และปรับปรุงอาคารของส่วนงานพลาสติก ยาง โลหะ รวมประมาณ 

270 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขยายโรงงาน เพิ่มก�าลังการผลิต และลงทุนเพิ่มในแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิต

สนิค้า และรองรับค�าสัง่ซือ้สนิค้ารุ่นใหม่ ทัง้นีจ้ะท�าให้บรษิทัฯ สามารถเพิม่รายได้ในอนาคต โดยแหล่งทีม่าของ

เงินร้อยละ 90 ใช้จากเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งมีก�าหนดระยะเวลาการช�าระคืน เป็นรายทุก 6 เดือน  

ครบก�าหนดช�าระคืนงวดสุดท้ายปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินได้

ทุกประการ
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4.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้น บริษัทมีแหล่งที่มาของเงินจากเงินกู้ในสัดส่วนที่น้อย มีกระแสเงินสดที่ได้มาจาก

การด�าเนนิงานครบตามก�าไรจากการด�าเนินงาน บรษิทัฯ มคีวามสามารถช�าระหนีร้ะยะสัน้ได้ทัง้หมดจากกระแสเงนิสดท่ีมอียู่ 

จึงมีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้เหลืออยู่ประมาณ 900 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้แล้ว 

ดงันัน้ ถ้าหากมคีวามจ�าเป็นต้องจัดหาเงินทุนระยะสัน้ บรษัิทฯ สามารถใช้วงเงนิทีย่งัเหลอือยู่นัน้ได้ ซึง่เป็นประเภทเงนิกูยื้ม

เมื่อทวงถาม และประเภทมีก�าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในตลาดเงินขณะนั้นๆ

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน ดังนี้

 อตัราส่วนสนิทรัพย์หมนุเวียนต่อหน้ีสนิหมนุเวยีน (Current Ratio) เท่ากบั 3.13 ต่อ 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง

หมนุเรว็ (Quick Ratio) เท่ากบั 2.60 ต่อ 1 เท่า แสดงถงึความสามารถในการเปลีย่นสนิทรพัย์สภาพคล่องเป็นเงนิสด เพือ่จะ

สามารถช�าระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน แล้วยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่อีก 1.60 เท่า แสดงถึงบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอ

 เรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 62 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือ 59 วัน และ 

ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมกับลูกค้า ส่วนระยะเวลาการช�าระหนี้ให้เจ้าหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 41 วัน ซึ่ง 

น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยคือ 46 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ ส่วนเรื่องวงจรเงินสดตั้งแต่จ่ายซื้อ

วัตถุดิบรวมกับเวลาที่ขายสินค้าถึงวันที่ได้รับเงินค่าขายสินค้าเป็นเวลา 33 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือ 31 วัน ต่อ 1 รอบ 

เสมือนหนึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงจรเงินสดประมาณ 11 รอบ ใน 1 ปี 

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยอยู่ที่ 36.56 เท่า แสดงถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสด

หมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในการช�าระดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วน 

4.4 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
 บรษิทัฯ ยงัมแีหล่งเงินทนุเพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงนิ คอื วงเงนิกูร้ะยะสัน้ทีย่งัไม่ได้ใช้ คงเหลอืวงเงนิกูยื้มดังกล่าว

ไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทเงินกู้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน และประเภทเมื่อทวงถาม 

4.5 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ CREDIt RAtINg 
 บรษิทัฯ มแีหล่งท่ีมาของเงินจากเงินทุนของส่วนของผูถ้อืหุ้น ประเภทหุน้สามญัเท่านัน้ ไม่มอีอกหุน้กู ้หรอืตราสารหน้ี

อันใด จึงไม่มีการจัดล�าดับ credit rating ดังนั้นจึงไม่มีปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด

4.6 ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม COVENANt 
 บริษัทย่อย มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นประเภทเงินกู้ระยะยาว ซึ่งมีก�าหนดระยะเวลาการช�าระคืนทุก  

6 เดอืน หรอื ทกุ 1 ปี ต้ังแต่ปี 2555 ถงึปี 2561 ท้ังนีม้เีง่ือนไขทางการเงนิบางประการ ทีต้่องปฏบัิตติามสญัญา คอื การด�ารง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อจ�ากัดในการจ�าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมดังกล่าว 

ทุกประการ ในส่วนของความสามารถในการช�าระหนี้นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งสิ้น 537.8 ล้านบาท แต่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 2,871.09 ล้านบาท  

ดังน้ัน จึงมีความสามารถในการช�าระหนี้ท้ังหมดทันทีอย่างเพียงพอ ไม่มีปัจจัยที่คาดว่าจะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแต่ย่างใด
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5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (CONtRACtuAl OblIgAtIONS)  
 และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล (Off-bAlANCE ShEEt ARRANgEMENtS)
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีภาระจะต้องช�าระภายใน 1 ปี เช่น เจ้าหนี้การค้า 

และหนี้สินไม่หมุนเวียน ซึ่งมีภาระผูกพันในระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว สัญญาเช่าทางการเงิน ส�ารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน และหนีส้นิไม่หมนุเวยีนอืน่ โดยมจี�านวนเงินของหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนรวม 769.62 ล้านบาท 

ทั้งนี้หน้ีสินแต่ละประเภท มีระยะเวลาต้องช�าระเงินแตกต่างกันตามแต่ละลักษณะ เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว มีภาระผูกพัน 

ต้องช�าระตามก�าหนดข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ สัญญาเช่าทางการเงิน มีภาระผูกพันต้องช�าระตามจ�านวนงวดที่ระบุไว้ 

ตามสัญญา ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีภาระผูกพันต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อพนักงานลาออกหรือเกษียณ 

ตามระเบียบข้อบังคับ และตามกฎหมาย เป็นต้น

 รายละเอียดของภาระผูกพันแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

ประเภทภาระผูกพัน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน จ�านวนเงิน
รวมทั้งระยะเวลาการช�าระ ปรากฏตามหัวข้อต่างๆ

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว หัวข้อ 22 เรื่อง ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน

หัวข้อ 20 เรื่อง เงินกู้ระยะยาว

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน หัวข้อ 21 เรื่อง หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�าเนินการ หัวข้อ 32.2 เรื่อง ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

ภาระผูกพันด้านการซื้อ หัวข้อ 32.3 เรื่อง ภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ หัวข้อ 32.1 เรื่อง ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต  
 (fORwARD lOOkINg)
 ตามที่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ดังนั้น รายได้หลักคือเงินปันผลจากบริษัทที่ไปลงทุน ซึ่ง

มีทั้งการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนภายนอกประเทศ ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือ

ผลการด�าเนินงานในอนาคต คือ

(1) ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ที่ท�าให้บริษัทที่ไปลงทุน

เหล่านั้น ประสบผลขาดทุน หรือก�าไรน้อยกว่าที่คาดการณ์ เช่น

 สภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในช่วงปี 2557 ต่อเนื่องปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยชะลอตวั อตุสาหกรรมหลายอย่างมยีอดขายลดลง ท�าให้สัง่ซือ้ชิน้ส่วนประกอบสนิค้าลดลง เช่น 

ชิ้นส่วนพลาสติกประกอบรถยนต์ เป็นต้น เศรษฐกิจต่างประเทศแถบยุโรปยังไม่ฟื้นตัว ท�าให้ยอดการขาย 

ส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ในปี 2557 มียอดขายลดลง ในส่วนของปี 2558 ขึ้นกับความสามารถในการพยายาม

ปรับราคาขาย ถ้าหากมีการปรับราคาขายได้บ้าง ก็อาจมีผลกระทบกับผลการด�าเนินงานไม่มากนัก

 อัตราค่าแรงของประเทศไทย มรีาคาแพงกว่าประเทศคูแ่ข่ง ท�าให้ต้นทนุสูงกว่าคูแ่ข่ง แต่การปรับราคาสินค้า

ท�าได้ยาก ก�าไรขั้นต้นจึงลดลง
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 การเปลีย่นแปลงวิธกีารค�านวณรายได้ของโรงไฟฟ้าทีบ่รษัิทลงทนุในประเทศไทย ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ 

เรื่องธุรกิจสัมปทานบริการ และการตีความเรื่องสัญญาเช่า อาจท�าให้ก�าไรไม่เป็นไปตามแผนเดิม ซึ่งมี 

ผลกระทบถึงการลดลงของก�าไรสุทธิ และการจ่าย เงินปันผลให้บริษัท

 (2) การขยายการลงทุนในการเพ่ิมประเภทธุรกจิใหม่ ปี 2557 มกีารซ้ือธรุกจิโรงแรมเข้ามาใหม่ในกลุม่บรษิทั ต้องมี

รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อรักษาและปรับปรุงให้ลักษณะทางกายภาพของห้องพักอยู่ใน

ระดับดี รักษาระดับความเป็น 5 ดาว และเพื่อให้แข่งขันในอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันได้ ดังนั้น ในช่วงต้นๆ 

ต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคาสูง มีแนวโน้มท�าให้ผลประกอบการช่วงต้นไม่ดีเท่าที่ควร ต้องอาศัยระยะเวลา 

พอสมควร จึงจะมีผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ติดตามผลการด�าเนินงาน

อย่างสม�่าเสมอ และหาลู่ทางให้มีรายได้เพิ่ม

7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงค่างบการเงิน
 บรษิทัฯ มีการจัดท�างบการเงินรวม โดยต้องท�างบการเงนิบริษทัต่างประเทศ ที่ใช้สกลุเงนิตราต่างประเทศ มาแปลงค่า

เป็นเงินบาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่างบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง ปรากฏดังนี้

สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ใน

งบดุล งบก�าไรขาดทุน

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

RMB 5.285300 5.394000 4.901800 5.294563 5.219413 4.902213

HKD 4.243600 4.223200 3.942800 4.203750 4.099575 3.954050

TWD 1.037950 1.093950 1.054900 1.058238 1.074288 1.053050

 

 ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
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รายการระหว่างกัน

1.   ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
 ท่ีผ่านมาเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตธิรุกจิของบริษทัทีม่เีงือ่นไขทางการค้าท่ัวไป ไม่ได้มรีายการผดิปกต ิหรอืคดิ

ราคาที่ไม่เหมาะสม ลักษณะของรายการส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ระหว่างกัน เงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืม

ระหว่างกนั ในฐานะบริหารเงินของบริษทัในกลุม่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ  โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราทีอ่งิกับอตัราดอกเบีย้ตามแต่

ประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ในประเทศขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง 

 นโยบายในการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์บรษิทัมนีโยบายคอืความจ�าเป็น

และความสมเหตุสมผลที่ต้องมีรายการนั้นๆ ซึ่งมักเป็นรายการปกติทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจตามปกติ

อยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายสนิค้าระหว่างกัน หรือการให้กูย้มืเงินระหว่างกนั ราคาและผลตอบแทนท่ีคดิระหว่างกนัเป็นไป

ตามราคาตลาด เช่นถ้าเป็นกรณีการคิดดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ได้รับเท่ากับอัตราตลาด

 บรษัิทไม่มีกรณเีกดิรายการระหว่างกนัทีผ่ดิปกตทิางการค้าหรอืมรีายการระหว่างกันเป็นกรณีพเิศษ จงึไม่จ�าเป็นต้อง

มคีวามเหน็ของกรรมการบคุคลภายนอกหรอืผูช้�านาญการทีเ่ป็นอสิระเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั ในระหว่างปีทีผ่่านมา บรษัิทฯ 

ไม่มีแบบข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวน จึงไม่มีความเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการ

ปฏบิตัติามข้อผกูพนันี ้ทีผ่่านมาในกรณทีีบ่รษัิทฯ มรีายการทีเ่กีย่วโยงกนั บริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนกิส์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วน

2.  ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 เดมิบริษัทฯ ท�าหน้าทีด้่านการตลาด เป็นผูจ้�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบรษิทัในกลุ่มทีท่�าการผลิตท้ังหมด จงึมรีายการ

ซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และดอกเบี้ยรับจ่ายระหว่างกัน แต่เนื่องจากสภาพการแข่งขันในตลาดเปลี่ยนไป  

จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้การท�าธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯ มีนโยบายแยกการบริหารการขาย

ออกไปสูบ่รษิัทนัน้ๆ ดงันัน้รายการซื้อขายสนิค้าระหว่างกนัจงึลดลงมาก สว่นรายการดอกเบี้ยรับจา่ยระหว่างกนัยงัคงมีอยู่ 

เนือ่งจากบรษิทัฯ ยงัรบัช่วยบรหิารเงนิของบรษิทัในกลุ่ม เพ่ือให้เกดิประสิทธภิาพและประโยชน์สูงสุด ดังนัน้รายการเหล่านี้  

จึงมีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลของการเกิดรายการระหว่างกัน

3.  ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
 เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็น บุคคลภายนอก ที่มีขั้นตอนการอนุมัติรายการตามระบบปกติทาง 

การค้าโดยท่ัวไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเคยอนุมัติในหลักการให้กระท�ารายการระหว่างกันได้ในประเภทที่เป็นรายการ

ปกติธุรกิจทางการค้าโดยทั่วไปไว้แล้ว ในส่วนของการติดตามรับจ่ายช�าระเงิน มีการก�าหนดวันครบก�าหนดช�าระเงินของ

แต่ละรายการ และมีการก�ากับดูแลให้ด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ ทั้งนี้การอนุมัติรายการแต่ละประเภทได้ปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. นอกจากน้ี ที่ผ่านมาถ้าหากมีรายการระหว่างกันซึ่งเข้าข่าย

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั มข้ัีนตอนผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จงึเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาเป็นล�าดับสุดท้าย โดยที่ผ่านมา กรรมการอิสระมีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ครบถ้วน
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4.  นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 ในกรณีมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ารายการอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อ

วัตถุประสงค์ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นส�าคัญ ทั้งยังมีนโยบายปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และเปิดเผย

ข้อมูลในสาระส�าคัญอย่างเพียงพอ

  แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทจะน้อยลง 

เนื่องจากที่ผ่านมารายการระหว่างกันส่วนมากจะเป็นรายการทางการค้าปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า รายการลูกหนี้  

เจ้าหนี้ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เมื่อบริษัทฯ มีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างช่องทางการขายสินค้า และ

การบริหารงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกลุ่ม เปลี่ยนเป็นให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าเอง เพื่อความคล่องตัว

และสามารถปรับเปลี่ยนการตัดสินใจในการเลือกผลิต หรือก�าหนดราคาขายสินค้าได้เองให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และเพื่อความเจริญเติบโตขององค์กร 

ในระยะยาว ดังนั้น แนวโน้มรายการที่เคยเกิดขึ้นเป็นปกติจะน้อยลง ยกเว้นบางสินค้าท่ีมีสัญญาก�าหนดไว้ล่วงหน้า 

ก่อนหน้านี้  ส่วนรายการการฝากเงิน การกู้เงิน ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นการบริหารเงินของ

ภายในกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเกณฑ์

 รายละเอียดข้อมูลรายการระหว่างกัน ปี 2557 ปรากฏรายละเอียดในหน้า 98 - 99    
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ชื่อกลุ่มบุคคลฯ
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ข้อมูลระหว่างกัน

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) นโยบายการก�าหนดราคา ความจ�าเป็น
1 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน

1. เงินปันผลรับ-จ่าย 68.66 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นปกติของการลงทุนควรมี 

ผลตอบแทน

2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน

1. เงินปันผลรับ-จ่าย 45.15 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ่งเป็นปกติธุรกิจ

3 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน

1. เงินปันผลรับ-จ่าย 40.32 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่ง

เป็นปกติธุรกิจ

4 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน

1. เงินปันผลรับ-จ่าย 42.70 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

5 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ที่มีบุคคลเกี่ยวโยงกัน

1. เงินฝาก-เงินรับฝาก

2. ดอกเบี้ยค้างรับ-ค้างจ่าย

3. เงินปันผลรับ-จ่าย

4. รายได้ค่าบริการ

5. ดอกเบี้ยรับ-จ่าย

58.29 

0.20 

27.10 

0.01 

0.46

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาตามสัญญา

อิงกับประเภทและอัตราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

บริษัทในกลุ่มมีสภาพคล่อง 

ส่วนเกินน�ามาฝากกับบริษัทฯ 

เพื่อบริหารเงินภายในกลุ่มให้มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นปกติ

ของการลงทุนควรมีผลตอบแทน

6 บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ถือหุ้นมากกว่า 30%

1. เงินปันผลรับ-จ่าย 12.16 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นปกติของการลงทุนควรมี 

ผลตอบแทน

7 บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ถือหุ้นมากกว่า 30%

1. ซื้อ-ขาย สินค้า

2. รายได้ค่าเช่า

3. ลูกหนี้-เจ้าหนี้

30.87 

0.04 

8.27

เทียบเคียงกับราคาตลาดได้ 

ราคาตามสัญญา

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

รวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ

เพื่ออ�านาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น

8 บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ถือหุ้นมากกว่า 30%

1. ซื้อ-ขาย สินค้า

2. รายได้ค่าเช่า

3. ลูกหนี้-เจ้าหนี้

1.43 

0.13 

0.05 

เทียบเคียงกับราคาตลาดได้ 

ราคาตามสัญญา

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

รวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ

เพื่ออ�านาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น

9 บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ถือหุ้นมากกว่า 30%

1. ซื้อ-ขาย สินค้า

2. ลูกหนี้-เจ้าหนี้

8.38 

0.06

เทียบเคียงกับราคาตลาดได้ 

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

รวมปรมิาณการจดัซือ้วตัถดุบิเพือ่

อ�านาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น

10 บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ถือหุ้นมากกว่า 30%

1. เงินปันผลรับ-จ่าย 0.60 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นปกติของการลงทุนควรมี 

ผลตอบแทน

รายการระหว่างกันของบริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี	2557
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ชื่อกลุ่มบุคคลฯ
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ข้อมูลระหว่างกัน

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) นโยบายการก�าหนดราคา ความจ�าเป็น
11 บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ถือหุ้นมากกว่า 30%

1. เงินฝาก-เงินรับฝาก

2. ดอกเบี้ยค้างรับ-ค้างจ่าย

3. ดอกเบี้ยรับ-จ่าย

33.33 

0.07 

0.48

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

อิงกับประเภทและอัตราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

บริษัทในกลุ่มมีสภาพคล่อง 

ส่วนเกินน�ามาฝากกับบริษัทฯ 

เพื่อบริหารเงินภายในกลุ่มให้มี

ประสิทธิภาพ

12 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัทฯ เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. ซื้อ-ขาย สินค้า

2. เงินปันผลรับ-จ่าย

3. ลูกหนี้-เจ้าหนี้

342.58 

2.00 

44.84

เทียบเคียงกับราคาตลาดได้

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

รวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ

เพื่ออ�านาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น

13 บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด บริษัทฯ เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. เงินปันผลรับ-จ่าย

2. รายได้ค่าเช่า

3. ลูกหนี้-เจ้าหนี้

4. รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น

3.73 

1.49 

9.10 

0.02

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาตามสัญญา

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

ราคาตามสัญญา

เพื่อพัฒนาที่ดินที่ว่างเปล่าของ 

บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น

โดยให้เช่าที่เพื่อการปลูกยาง

14 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัทฯ เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. ซื้อ-ขาย สินค้า

2. เงินปันผลรับ-จ่าย

3. รายได้ค่าเช่า

4. ลูกหนี้-เจ้าหนี้

7.95 

10.28 

3.31 

0.55

เทียบเคียงกับราคาตลาดได้

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาตามสัญญา

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

รวมปริมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ 

เพื่ออ�านาจการต่อรองราคาที่ดีขึ้น 

และเป็นปกติของการลงทุนควรมี

ผลตอบแทน

15 บรษิทั ยเูนีย่นบทัทึนคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั กรรมการและ 

ผู้เกี่ยวข้องถือหุ้น

มากกว่า 10%

1. รายได้ค่าเช่า

2. เงินปันผลรับ-จ่าย

0.01 

2.95

ราคาตามสัญญา

จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นปกติของการลงทุนควรมี 

ผลตอบแทน

16 บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด บริษัทฯ เป็น 

ผู้ถือหุ้นใหญ่

1. เงินฝาก-เงินรับฝาก

2. ดอกเบี้ยรับ-จ่าย

3. รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น

4. รายได้ค่าเช่า

5. ดอกเบี้ยค้างรับ-ค้างจ่าย

6. ลูกหนี้-เจ้าหนี้

7.50 

0.13 

0.69 

0.42 

0.07 

0.04

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

อิงกับประเภทและอัตราของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

เป็นยอดคงค้างระหว่างกัน ณ  31 ธันวาคม 2557

บริษัทในกลุ่มมีสภาพคล่อง 

ส่วนเกินน�ามาฝากกับบริษัทฯ 

เพื่อบริหารเงินภายในกลุ่มให้มี

ประสิทธิภาพ

ยอดรวมมูลค่ารายการระหว่างกันในปี 2557 816.42
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จนัทร์ฉาย เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นางสาวภคิน ีพฤฒธิ�ารง และ นายชวีนิ ไชยพานชิย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้จดัให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได ้
เข้าร่วมประชุมดังนี้  

   จ�านวนครั้ง
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  5
 นางสาวภคินี พฤฒิธ�ารง  5
 นายชีวิน ไชยพานิชย์  5

 ในการประชุมได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน นักกฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระใน 
การปฏบัิติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดงันี้

1. การสอบทานงบการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 2557 ร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชี ในเรื่องของนโยบาย 
การบัญชีที่ใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในระหว่างปี ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ 
ทันเวลาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบการเงินดงักล่าวเพือ่ประโยชน์กบันักลงทุนหรอื 
ผูใ้ช้งบการเงนิ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึง
ข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารก�ากบัดแูลบรษิทั ให้ปฏบิตัถิกูต้องตามกฎระเบยีบต่างๆ ไม่มกีารกระท�าใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืน กฎระเบยีบของทางการ

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 1 ครั้ง ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

4. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
พบว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
การตรวจสอบภายใน

5. การสอบทานรายการระหว่างกัน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมี 
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

6. การประเมินตนเอง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพจิารณาคณุสมบตัแิละค่าตอบแทนทีผู่ส้อบบญัชเีสนอ และเหน็ชอบให้คณะกรรมการบรษัิทเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายใน เพ่ือให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชี

ทีเ่หมาะสมและถอืปฏิบติัอย่างสม�า่เสมอ ทัง้ยงัใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวัง และประมาณการอย่างดีทีส่ดุในการจดัท�า รวมท้ัง

มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การบัญชีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ ตามที่บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือ การลงทุน งบการเงินรวมจึงมีทั้งบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะของบริษัท บัญชีเงินลงทุนได้บันทึก

ตามวิธีราคาทุนเดิม เสมือนหนึ่งใช้วิธีนี้ในงบการเงินตั้งแต่เริ่มแรก ส�าหรับงบการเงินรวม ยังคงใช้วิธีรับรู้ก�าไรขาดทุนจาก

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเหมือนเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที ่

ปรับเปลี่ยน หรือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2554 เป็นต้นมา จนกระทั่งการเริ่มบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปด้วย ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้

อย่างมเีหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิและเพือ่ให้

ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงข้อมูลไว้ในหน้า 100 

แล้ว

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ 

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

  ในนามของคณะกรรมการบริษัท

 (นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา)  (นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)
 ประธานกรรมการ  กรรมการผู้อ�านวยการ

  26 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด	(มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั สหยูเนีย่น จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ 

การเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม

และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได ้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สหยูเนีย่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน 

ทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิท่ีปราศจากการแสดง

ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูใน

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ข้ึนอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ี ซึง่รวมถึงการประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ 

ข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมินความเสีย่งดังกล่าว ผูส้อบบญัชี

พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ 

ตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ  

การตรวจสอบรวมถงึการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีี่ 

จดัท�าขึน้โดยผู้บรหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม 

 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบัญชีทีข้่าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบั 

ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบริษทั สหยูเน่ียน จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย และเฉพาะของบรษัิท สหยเูนีย่น จ�ากดั (มหาชน) โดยถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 1.2 เกีย่วกบับรษัิท เดอะรอยัลโฮเตล็ จ�ากดั (บรษัิทย่อย) ท่ีได้ด�าเนนิการ 

ซือ้ธรุกจิของโรงแรม ฮลิตัน หวัหนิ รีสอร์ทแอนด์สปา เมือ่วนัท่ี 12 มถุินายน 2557 จากกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนัแห่งหนึง่ บรษิทั  

เดอะรอยลัโฮเตล็ จ�ากดั ได้ด�าเนนิการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มาและหนีส้นิทีร่บัมา ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ เพ่ือปันส่วนต้นทนุ 

การซือ้ธุรกจิให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวดัมูลค่านีส่้วนใหญ่แล้วมีความเกีย่วข้องกบัการระบแุละวดัมลูค่าสินทรพัย์ไม่มีตวัตนและสนิทรพัย์

ทีม่ตีวัตนบางรายการ โดยได้ด�าเนินการเสร็จสมบรูณ์แล้วในไตรมาสที ่4 ของปี 2557 ซึง่อยู่ภายในระยะเวลาสบิสองเดอืนนบัจากวนัท่ี 

ซือ้ธรุกจิตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธุรกจิ โดยผลแตกต่างจากการวดัมลูค่า

นัน้เป็นจ�านวนทีไ่ม่มนัียส�าคัญจากที่ได้บันทกึไว้ในเบ้ืองต้น ท้ังน้ี ข้าพเจ้ามไิด้ให้ข้อสรปุอย่างมเีงือ่นไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด

 เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  2,871,097,862  5,585,749,063  664,736,632  3,247,887,949 

เงินลงทุนชั่วคราว 7  569,656,235  626,046,574  -  - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  1,885,334,646  1,812,249,600  202,482,834  207,565,846 

สินค้าคงเหลือ 10  1,077,337,778  1,294,465,640  21,314,893  46,141,742 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8  6,606,625  318,246,000  211,737,000  303,256,000 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  14,692,252  23,637,735  1,138,959  1,876,165 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  6,424,725,398  9,660,394,612  1,101,410,318  3,806,727,702 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน 11  19,193,597  27,794,820  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  8,704,483,065  5,957,906,509 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  5,487,649,104  5,328,834,365  2,061,120,047  2,056,305,814 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  1,865,728,453  1,963,048,477  1,675,870,247  1,796,655,458 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15  1,858,109,053  1,228,180,691  1,168,775,182  576,634,242 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  5,716,273,116  3,039,516,434  49,750,015  55,230,118 

ค่าความนิยม 1.2  521,724,374  -  -  - 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์  1,264,943  2,177,046  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27  100,236,108  104,512,826  2,019,753  7,478,804 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 17  141,963,174  120,065,727  3,854,075  4,955,707 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,712,141,922 11,814,130,386 13,665,872,384 10,455,166,652 

รวมสินทรัพย์ 22,136,867,320 21,474,524,998 14,767,282,702 14,261,894,354 

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
จากสถาบันการเงิน

 
18

 
344,560,639 

 
90,535,234 - - 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท  11,203,995 40,112,027 6,417,228 36,216,819 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19  1,299,056,214 1,470,078,645 77,158,538 123,910,873 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด 
ช�าระภายในหนึ่งปี

 
20

  
177,200,000 

 
233,350,000 - - 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ 
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21

 
62,614,580 73,455,202 - - 

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8  58,289,788 12,198,451 835,966,213 900,334,012 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  21,805,456 39,437,572 - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  79,551,006 56,906,994 947,565 578,333 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,054,281,678 2,016,074,125 920,489,544 1,061,040,037

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด 
ช�าระภายในหนึ่งปี 20

 
360,600,000 197,800,000 - - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 21

 
40,133,591 69,067,038 - - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22 258,794,054 253,233,968 14,681,270 17,126,281 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 98,392,867 80,939,993 88,554,287 74,983,754 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 11,700,845 10,257,018 - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 769,621,357 611,298,017 103,235,557 92,110,035 

รวมหนี้สิน 2,823,903,035 2,627,372,142 1,023,725,101 1,153,150,072

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,599,000,000 2,599,000,000 2,599,000,000 2,599,000,000

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว 

ส�ารองตามกฎหมาย 24 992,839,445 1,041,417,539 750,000,000 750,000,000 

ส�ารองอื่น 164,829,966 125,874,452 - - 

ยังไม่ได้จัดสรร 10,488,897,118 10,055,978,781 7,065,607,935 6,459,809,268 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 537,347,149 563,179,119 328,949,666 299,935,014 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 17,782,913,678 17,385,449,891 13,743,557,601 13,108,744,282 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,530,050,607 1,461,702,965 - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,312,964,285 18,847,152,856 13,743,557,601 13,108,744,282 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,136,867,320 21,474,524,998 14,767,282,702 14,261,894,354 
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 29 9,685,839,832 9,418,153,487 1,283,748,033 1,137,084,877 
เงินปันผลรับ 230,164,137 239,516,842 1,309,275,437 735,462,791 
ค่าเช่ารับ 42,911,184 162,792,041 18,158,985 141,938,140 
ดอกเบี้ยรับ 54,251,051 134,660,015 38,668,743 77,415,682 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนและการเลิกกิจการ 

ของบริษัทย่อย
 

12, 25
 

93,523,334 
 

139,703,519 
 

51,806,851 
 

284,209,411 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย 25 - - - 600,316,609 
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่า 

ของเงินลงทุนเพื่อค้า 28,972,236 2,230,098 - - 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 40,206,040 4,120,856 34,155,227 4,120,856 
รายได้อื่น 260,551,470 359,856,572 25,097,505 84,492,320 
รวมรายได้ 10,436,419,284 10,461,033,430 2,760,910,781 3,065,040,686 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ 8,466,397,915 8,280,602,849 1,265,465,141 1,117,257,201 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 277,958,375 272,887,512 9,914,420 9,328,278 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 680,749,085 753,586,587 121,035,781 211,062,240 
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ 1.2 33,565,771 - - - 
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1.2 20,717,234 2,330,094 - - 
ค่าใช้จ่ายในการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 35,067,073 119,887,842 35,067,073 119,887,842 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 4,410,991 - 4,410,991 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน 15 - 51,833,803 - 51,833,803 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 12, 13 50,406 40,945 105,017,373 - 
รวมค่าใช้จ่าย 9,514,505,859 9,485,580,623 1,536,499,788 1,513,780,355
ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 

921,913,425 
 

975,452,807 
 

1,224,410,993 
 

1,551,260,331 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 389,520,246 374,440,427 - - 
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,311,433,671 1,349,893,234 1,224,410,993 1,551,260,331 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (35,688,152) (62,416,100) (5,929,622) (12,158,758)
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,275,745,519 1,287,477,134 1,218,481,371 1,539,101,573 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (121,805,371) (204,949,359) (12,682,704) (89,331,829)
ก�าไรส�าหรับปี 1,153,940,148 1,082,527,775 1,205,798,667 1,449,769,744 

การแบ่งปันก�าไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,003,250,369 938,533,617 1,205,798,667 1,449,769,744
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย
 

150,689,779 
 

143,994,158 
1,153,940,148 1,082,527,775

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 28
ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3.46 3.24 4.02 4.83

งบก�าไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
ก�าไรส�าหรับปี 1,153,940,148 1,082,527,775 1,205,798,667 1,449,769,744 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (106,144,752) 839,152,705 - - 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

14
61,803,023 (167,677,826) 36,268,315 (144,405,138)

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 (12,341,221) 34,880,600 (7,253,663) 28,881,028 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (56,682,950) 706,355,479 29,014,652 (115,524,110)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,097,257,198 1,788,883,254 1,234,813,319 1,334,245,634 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 949,395,832 1,634,234,765 1,234,813,319 1,334,245,634 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทย่อย

 
147,861,366 

 
154,648,489 

1,097,257,198 1,788,883,254

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม

 ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ

ส่วนของ
ผูม้ีส่วนได้เสยี
ทีไ่ม่มีอ�านาจ 
ควบคมุของ 
บรษิทัย่อย

รวมส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น

ทนุเรอืนหุ้น
ทีอ่อกและ
ช�าระแล้ว

ส่วนเกนิมูลค่า 
หุ้นสามญั

 ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้นของ

บรษิทัฯ

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
รายการอืน่ของการเปลีย่นแปลง 

ทีเ่กดิจากผูถ้อืหุ้น

รวมองค์ประกอบ 
อืน่ของส่วนของ

ผูถ้ือหุ้น

จดัสรรแล้ว 
-ส�ารองตาม

กฎหมาย
จดัสรรแล้ว 
- ส�ารองอืน่ ยังไม่ได้จดัสรร

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 

งบการเงนิทีเ่ป็น 
เงนิตรา 

ต่างประเทศ

ส่วนเกนิทนุ
จากการวดัมลูค่า 

เงนิลงทนุใน
หลกัทรพัย์
เผือ่ขาย

หุ้นของบรษิทัฯ  
ทีถ่อืโดย

บรษิทัย่อย  
(หมายเหต ุ23)

ส่วนต�า่กว่าของเงนิลงทนุใน 
บรษิทัย่อยซึ่งเกดิจากการซือ้ 

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเพิ่มเตมิ 
ในราคาทีส่งูกว่ามูลค่า
ตามบญัช ีณ วนัซื้อ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 3,000,000,000 2,599,000,000 1,035,837,837 282,929,805 9,417,235,933 (324,190,848) 454,095,796 (234,404,410) (28,022,567) (132,522,029) 16,202,481,546 1,446,929,549 17,649,411,095

ก�าไรส�าหรับปี - - - - 938,533,617 - - - - - 938,533,617 143,994,158 1,082,527,775 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - - 829,988,168 (134,287,020) - - 695,701,148 695,701,148 10,654,331 706,355,479

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 938,533,617 829,988,168 (134,287,020) - - 695,701,148 1,634,234,765 154,648,489 1,788,883,254

ส�ารองอื่นลดลง - - - (16,300,461) - - - - - - (16,300,461) - (16,300,461)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - - - - - - - - - - 29,115,806 29,115,806

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) - - - - (450,000,000) - - - - - (450,000,000) (168,990,879) (618,990,879)

หัก: เงินปันผลจ่ายส�าหรับหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ถือโดยบริษัทย่อย

- - - - 15,034,041 - - - - - 15,034,041 - 15,034,041

เงินปันผลจ่ายสุทธิ - - - - (434,965,959) - - -  -  - (434,965,959) (168,990,879) (603,956,838) 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย - - 5,579,702 - (5,579,702) - - - - - - - - 

โอนกลับส�ารองอื่นเป็นก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร - - - (140,754,892) 140,754,892 - - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,000,000,000 2,599,000,000 1,041,417,539 125,874,452 10,055,978,781 505,797,320 319,808,776 (234,404,410) (28,022,567) 563,179,119 17,385,449,891 1,461,702,965 18,847,152,856 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 3,000,000,000 2,599,000,000 1,041,417,539 125,874,452 10,055,978,781 505,797,320 319,808,776 (234,404,410) (28,022,567) 563,179,119 17,385,449,891 1,461,702,965 18,847,152,856

ก�าไรส�าหรับปี - - - - 1,003,250,369 - - - - - 1,003,250,369 150,689,779 1,153,940,148

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - - (103,288,344) 49,433,807 - - (53,854,537) (53,854,537) (2,828,413) (56,682,950)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 1,003,250,369 (103,288,344) 49,433,807 - - (53,854,537) 949,395,832 147,861,366 1,097,257,198

ส่วนต�่ากว่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการ 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่า 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อ ลดลงเนื่องจากการเลิก

กิจการของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) - - - - - - - - 28,022,567 28,022,567 28,022,567 (28,022,567) -

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - - - - - - - - - - 120,164,658 120,164,658

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) - - - - (600,000,000) - - - - - (600,000,000) (171,655,815) (771,655,815)

หัก: เงินปันผลจ่ายส�าหรับหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -  20,045,388 - - - - - 20,045,388 - 20,045,388

เงินปันผลจ่ายสุทธิ - - - - (579,954,612) - - - - - (579,954,612) (171,655,815) (751,610,427)

โอนกลับส�ารองตามกฎหมายเป็นก�าไรสะสม 

ที่ยังไม่ได้จัดสรร - - (48,578,094) - 48,578,094 - - - - - - - -

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองอื่น - - - 38,955,514 (38,955,514) - - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3,000,000,000 2,599,000,000 992,839,445 164,829,966 10,488,897,118 402,508,976 369,242,583 (234,404,410) - 537,347,149 17,782,913,678 1,530,050,607 19,312,964,285
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทนุเรอืนหุ้น
ทีอ่อกและ
ช�าระแล้ว

ส่วนเกนิมูลค่า
หุ้นสามญั

ก�าไรสะสม
องค์ประกอบอืน่ 

ของส่วนของผูถ้อืหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้อืหุ้น

จดัสรรแล้ว 
- ส�ารองตาม

กฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร

ก�าไรขาดทนุ 
เบด็เสรจ็อืน่

ส่วนเกนิทนุ
จากการวดัมลูค่า

เงนิลงทนุใน
หลกัทรพัย์เผือ่ขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 3,000,000,000 2,599,000,000 750,000,000 5,460,039,524 415,459,124 12,224,498,648

ก�าไรส�าหรับปี - - - 1,449,769,744 - 1,449,769,744

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - (115,524,110) (115,524,110)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 1,449,769,744 (115,524,110) 1,334,245,634

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) - - - (450,000,000) - (450,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,000,000,000 2,599,000,000 750,000,000 6,459,809,268 299,935,014 13,108,744,282

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 3,000,000,000 2,599,000,000 750,000,000 6,459,809,268 299,935,014 13,108,744,282

ก�าไรส�าหรับปี - - - 1,205,798,667 - 1,205,798,667

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - - - - 29,014,652 29,014,652

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 1,205,798,667 29,014,652 1,234,813,319

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31) - - - (600,000,000) - (600,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3,000,000,000 2,599,000,000 750,000,000 7,065,607,935 328,949,666 13,743,557,601

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี 1,275,745,519 1,287,477,134 1,218,481,371 1,539,101,573 
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 655,230,036 690,679,561 19,332,786 81,960,245 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (7,743,558) 42,360,637 - 102,000 
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
 

17,753,479 
 

(3,870,890)
 
- 

 
- 

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ 33,565,771 - - - 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,075,244) (4,169,911) (5,743,256) (1,577,592)
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,717,234 2,330,094 - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 4,410,991 - 4,410,991 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (40,206,040) (4,120,856) (34,155,227) (4,120,856)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 51,833,803 - 51,833,803 
รับรู้รายได้จากการให้ใช้อาคารรอตัดบัญชี - (47,444,566) - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 50,406 40,945 105,017,373 - 
ค่าใช้จ่ายในการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 35,067,073 119,887,842 35,067,073 119,887,842 
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อค้า (28,972,236) (2,230,098) - - 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (389,520,246) (374,440,427) - - 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนและการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (93,523,334) (139,703,519) (51,806,851) (284,209,411)
ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (16,917,730) 10,240,470 (1,673,871) 2,352,687 
เงินปันผลรับจากการลงทุน (230,164,137) (239,516,842) (1,309,275,437) (735,462,791)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย - -  - (600,316,609)
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ) 30,024,610 47,331,073  4,058,891 (472,644)
ดอกเบี้ยรับ (54,251,051) (134,660,015)  (38,668,743) (77,415,682)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 29,944,252 57,631,018  5,507,270 11,840,910

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนี้สินด�าเนินงาน 1,228,724,804 1,364,066,444 (53,858,621) 107,914,466 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (92,667,254) (360,182,960) 4,708,200 (46,229,440)
สินค้าคงเหลือ 165,808,612 15,959,534 24,826,849 (46,132,948)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,945,483 (7,663,530) 737,206 (851,710)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (20,310,046) (33,143,608) 334,915 113,089 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (202,265,726) 220,887,271 (45,592,467) 52,998,624 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,928,832 5,728,686 369,231 - 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (23,242,774) (16,793,444) (6,503,901) (201,247)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 1,090,921,931 1,188,858,393 (74,978,588) 67,610,834 
จ่ายดอกเบี้ย (29,835,529) (58,269,359) (6,667,139) (11,840,014)
จ่ายภาษีเงินได้ (193,880,016) (288,707,594) (36,321,717) (127,593,737)
รับคืนภาษีเงินได้ 17,998,769 48,486,125 - 28,417,816 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 885,205,155 890,367,565 (117,967,444) (43,405,101)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 311,503,500 (169,977,500) 91,519,000 3,671,000

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (6,249,073,537) (2,544,594,716) - -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน (150,857,466) (384,049,254) (2,986,797,898) (724,506,230)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,577,172 6,668,384 8,604,620 2,823,752

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 54,328,861 9,603,377 35,469,551 9,603,377

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 6,597,967,389 4,725,913,047 179,922,881 1,683,633,569

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 170,661,820 - 159,327,233 -

เงินปันผลรับจากการลงทุน 533,427,821 548,447,508 1,309,275,437 735,462,792

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย - - - 600,316,609

ดอกเบี้ยรับ 56,140,176 132,199,462 39,686,693 76,536,941

ค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจ (521,724,374) - - -

ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (639,389,352) (223,910,924) (600,000,000) (831,454)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,307,149,185) (325,763,415) (9,077,829) (6,713,886)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,129,587,175) 1,774,535,969 (1,772,070,312) 2,379,996,470

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้ (ลดลง) 254,025,405 (83,169,431) - -

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) (27,226,051) 15,197,783 (28,745,762) 11,350,467

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 46,091,337 (25,128,638) (64,367,799) 153,163,240

เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 167,232,004 - - -

จ่ายเงินปันผล (751,610,427) (603,956,838) (600,000,000) (450,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 340,000,000 - - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (233,350,000) (2,202,819,000) - -

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (78,677,745) (76,986,189) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (283,515,477) (2,976,862,313) (693,113,561) (285,486,293)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (186,753,704) 181,721,328 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,714,651,201) (130,237,451) (2,583,151,317) 2,051,105,076

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 5,585,749,063 5,715,986,514 3,247,887,949 1,196,782,873

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,871,097,862 5,585,749,063 664,736,632 3,247,887,949

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ 69,809,361 103,248,797 - -
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รายงานประจำาปี 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ 

บริษัทฯ คือการลงทุน จ�าหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริษัทในกลุ่ม และการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และ

อสงัหารมิทรัพย์ ทีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ อยู่ที ่1828 ถนนสขุุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร

1.2 ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทย่อย
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด (มหาชน) (“ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008)”)

ยเูน่ียนเทคโนโลยี ่(2008) ได้ด�าเนินการจดทะเบยีนเลิกกิจการเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2557 ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจ�าปี คร้ังที ่21 เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2557 และได้ด�าเนนิการช�าระบญัชเีสรจ็สิน้แล้วในเดอืนธนัวาคม 2557 โดยบรษิทัฯ

ได้รับคืนเงินลงทุนทั้งหมดและมีก�าไรจากการเลิกกิจการของยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) เป็นจ�านวน 39 ล้านบาท

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด (“ยูเนี่ยนโชจิรุชิ”)

เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้เกิดอัคคีภัยข้ึนภายในอาคารโรงงานผลิตกระติกน�้าสเตนเลสระบบสุญญากาศ ของ 

ยูเนี่ยนโชจิรุชิ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้อาคารโรงงานของยูเนี่ยนโชจิรุชิ 

ตลอดจนสินค้าคงเหลือประเภทกระติกน�้าสเตนเลสระบบสุญญากาศที่อยู่ภายในอาคารดังกล่าวได้รับความเสียหายและ 

ต้องหยดุการผลติชัว่คราว โดยฝ่ายบรหิารของ ยเูนีย่นโชจริชุ ิคาดว่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณ์อคัคภียัดงักล่าว

จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน เนื่องจากได้มีการท�าประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดไว้แล้ว ซึ่ง

ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปมูลค่าเงินประกันที่คาดว่าจะได้รับคืนจากบริษัทประกันภัยได้ แต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น  

ยเูนีย่นโชจรุิช ิได้มกีารบนัทกึขาดทนุจากความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนของเหตกุารณ์ดงักล่าวนี้ไว้แล้วในบญัช ีทัง้น้ีในงบการเงนิ

รวมบริษัทฯ ได้แสดงขาดทุนดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ” 

เป็นจ�านวน 34 ล้านบาท และ “ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” เป็นจ�านวน 14 ล้านบาท ในงบก�าไร

ขาดทนุรวมส�าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 และเมือ่ยูเนีย่นโชจริชุไิด้รับเงนิคนืจากบรษิทัประกนัภยัแล้ว จงึจะบนัทกึ

เป็นรายได้ต่อไป 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด (“เดอะรอยัลโฮเต็ล”)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ “บริษัท  

เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด” ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม ด้วยทุนจดทะเบียนจ�านวน 3,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 96.22 และได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  

2 พฤษภาคม 2557 

ต่อมาบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ เดอะรอยัลโฮเต็ล เป็นตัวแทนในการเข้าท�าสัญญาซื้อขายธุรกิจของโรงแรม ฮิลตัน หัวหิน 

รีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่ที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ด้วยมูลค่าตาม

สัญญาซื้อขายจ�านวนรวมทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งตดิตัง้ ระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ และทรัพย์สินอืน่ท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจน

การรับโอนพนักงานและภาระผูกพันทั้งหมด และรับโอนสัญญาการบริหารงานโรงแรมและสัญญาส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้รายการซื้อธุรกิจดังกล่าวมีผลท�าให้เดอะรอยัลโฮเต็ลสามารถด�าเนินธุรกิจและมีรายได้ทันที ณ วันที่ซื้อธุรกิจ  

(12 มิถุนายน 2557)

เดอะรอยัลโฮเต็ลได้ด�าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 

โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อ

ธุรกิจตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ โดยผลแตกต่างจาก

การวัดมูลค่านั้นเป็นจ�านวนที่ไม่มีนัยส�าคัญจากที่ได้บันทึกไว้ในเบื้องต้น

มลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ได้มาของโรงแรม ฮลิตนั หวัหนิ รสีอร์ทแอนด์สปา ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ มรีายละเอยีด

ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน 1,639,000

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 11,940

อาคาร 838,280

ส่วนปรับปรุงอาคาร 59,500

อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งและระบบสาธารณูปโภค 132,800

ยานพาหนะ 2,195

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,360

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (6,799)

สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจ 2,678,276

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ 3,200,000

ค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจ 521,724

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจ จ�านวน 522 ล้านบาทนั้นประกอบไปด้วยโอกาสทางธุรกิจจากการได้มาซึ่งโรงแรมระดับ 

ห้าดาว ทีพ่ร้อมด�าเนนิธรุกจิได้ทนัทตีัง้แต่วนัซือ้ธรุกจิ ตลอดจนลกัษณะทางกายภาพของโรงแรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ตลอดจนลักษณะของอาคารที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ถือเป็น

จุดเด่นที่ส�าคัญของเดอะรอยัลโฮเต็ลเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันทางธุรกิจในอ�าเภอหัวหิน

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมนี้ได้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั สหยเูนีย่น จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ

อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น

2557 2556
ร้อยละ ร้อยละ

ธุรกิจสิ่งทอ
บรษิทั ยูเนีย่นอตุสาหกรรมส่ิงทอ จ�ากดั (มหาชน) ผลิตและจ�าหน่ายสิ่งทอ ไทย 51.42 51.42

บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ไทย 99.99 99.99
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน) ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์  

ยางยืดส�าเร็จรูป
ไทย 52.71 52.71

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก รับจ้างผลิต
และซ่อมแซมแม่พิมพ์

ไทย 49.69 49.69

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายกระติกน�้าสเตนเลส 
ระบบสุญญากาศ

ไทย 51.00 51.00

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือน 
ที่ท�าจากสเตนเลส

ไทย 98.00 98.00
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ

อัตราร้อยละ 
ของการถือหุ้น

2557 2556
ร้อยละ ร้อยละ

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ (ต่อ)
บรษิทั ยูเนีย่นรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายยางแท่ง ไทย 99.99 99.99
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด กิจการสวนยาง ไทย 50.69 50.69
ธุรกิจการค้า
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์
ไทย 97.55 98.15

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท 
คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด)

ผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์

ไทย 97.55 98.15

ธุรกิจพลังงาน
Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า จีน 75.96 75.96
ธุรกิจโรงแรม
บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด โรงแรม ไทย 96.22 -
ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ
Saha-Union International Ltd. ลงทุนและอื่นๆ ฮ่องกง 99.98 99.98
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. ลงทุน จีน 100.00 100.00
Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd. ลงทุน ฮ่องกง 99.98 99.98
(ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Saha-Union 

International Ltd.)
Shanghai Dasity Co., Ltd. ขายสินค้าและบริการ จีน 100.00 100.00
(ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Saha-Union 

Investment (China) Co., Ltd.)
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด ลงทุน ไทย 99.54 99.54
บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด ให้เช่าหอพักและให้บริการ ไทย 96.86 96.86
บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จ�ากัด ให้เช่าทรัพย์สิน ไทย 94.74 94.74
บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด ลงทุน ไทย 99.79 99.79
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จ�ากัด ลงทุน ไทย 99.99 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ลงทุน ไทย 99.40 99.40
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด ลงทุน ไทย 99.99 99.99
บริษัท เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ลงทุน ไทย 85.20 85.20
บรษิทั ยูเนีย่นฮิวแมนรีซอร์สดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร ไทย 99.99 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด ให้เช่าทรัพย์สิน ไทย 97.85 97.85
บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด ให้เช่าทรัพย์สิน ไทย 99.68 99.68
บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ลงทุน ไทย 99.99 99.99
บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จ�ากัด ลงทุน ไทย 99.99 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนนคร จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์ ไทย 77.49 75.00
กลุ่มที่เลิกกิจการ
บรษิทั ยูเนีย่นเทคโนโลยี ่(2008) จ�ากดั (มหาชน) - ไทย - 99.66
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ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามงบการเงนิของบรษัิทย่อยซ่ึงจดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 

รายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่

เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ) ยอดคงค้างระหว่างบรษัิทฯและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ล้ว

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสยีที่ไม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย คอื จ�านวนก�าไรหรอืขาดทนุและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทั

ย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของ

ผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธี

ราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ  

 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  

 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท้ังหมดตามทีก่ล่าวข้างต้นได้รบัการปรบัปรงุและจัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและ

การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญต่องบการเงินนี้ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ  

งบการเงินนี้ในปีที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น

บางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุน้ีก�าหนดให้กจิการต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั

ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไร

ขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้ 

ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไร

หรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินว่าเมื่อน�ามาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้

ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้รายการก�าไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สิน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก�าไรสะสมยกมาในงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจัดท�างบการเงนิรวม โดยใช้แทนเนือ้หาเกีย่วกบั

การบญัชสี�าหรบังบการเงินรวมทีเ่ดมิก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 เรือ่ง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมอี�านาจการควบคมุหรอืไม่ กล่าวคอื ภายใต้

มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่า ตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน

ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญนี ้

ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไป

ลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่าจมีต่องบการเงนิในปีท่ีเริม่น�ามาตรฐาน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้

ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เข้านิยามของการร่วมค้าโดย

ใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 ก�าหนดให้กิจการสามารถเลือกน�าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมา

จัดท�างบการเงินรวม โดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่าจมีต่องบการเงนิในปีท่ีเริม่น�ามาตรฐาน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการในบรษิทัย่อย การร่วมการงาน บรษิทัร่วม 

รวมถึงกจิการทีม่โีครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันีจึ้งไม่มผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการ วัดมูลค่ายุติธรรม  

กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการ

จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจาก

การเริ่มใช้มาตรฐานนี้

จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น 

สาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับ

สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ค่าบริการแสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ของค่าเช่า 

ห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นหลังจากหักส่วนลดและรวมค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้วและไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างและตามระยะเวลาเช่า
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ 

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน

และการวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�าเร็จรูป สินค้ากึ่งส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย/วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) 

หรอืมูลค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทนุดังกล่าววดัมลูค่าตามวธิต้ีนทุนมาตรฐานซึง่ใกล้เคยีงกบัต้นทุนจรงิ 

และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย/วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิ

ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว

บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

ตัดจ�าหน่าย บริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่

ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า 

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า 
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มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้ครัง้หลังสุด ณ สิน้วันท�าการสุดท้ายของปี  

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่า

ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ  

หลงัจากนัน้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่

การด้อยค่า

ค่าเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุค�านวณจากราคาทุนโดยวิธเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดังนี้

อาคาร - 20 ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดินและสิทธิการเช่า - 5, 20 ปี

ระบบสาธารณูปโภค - 5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของสาขาหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้มาก่อนปี 2554 ใช้วิธียอดคงเหลือลดลง

ทวีคูณตามอายุการใช้งาน 5-20 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร - 20  ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดินและสิทธิการเช่า - 5, 20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 3, 5, 10, 20  ปี

แม่พิมพ์ - 5  ปี

ระบบสาธารณูปโภค - 5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง - 3, 5, 10  ปี

ยานพาหนะ - 5, 10 ปี

คอมพิวเตอร์ - 3, 5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของสาขาหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2544 ใช้วิธี ยอดคงเหลือลดลงทวีคูณตาม

อายุการใช้งาน 3-20 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่าย

สินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
บริษทัย่อยบนัทกึต้นทุนเริม่แรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทนุ ภายหลงัการรบัรู้รายการเริม่แรก จะแสดงมลูค่า

ของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดประมาณ 5 ปี อย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
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4.9 ค่าความนิยม 
บริษทัย่อยบนัทกึมลูค่าเริม่แรกของค่าความนยิมในราคาทนุ ซึง่เท่ากบัต้นทนุการรวมธุรกจิส่วนทีส่งูกว่ามลูค่ายุตธิรรมของ

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูง

กว่านี้เป็นก�าไรในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

บริษทัย่อยแสดงค่าความนยิมตามราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม (ถ้าม)ี และจะทดสอบการ ด้อยค่าของค่าความนยิม

ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินมูลค่า

ทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดแต่ละรายการ หากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยของ

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

และบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทฯและ 

บริษทัย่อย หรอืถกูบริษทัฯและบรษิทัย่อยควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนั

กับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธิออกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

ซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯและ

บริษัทย่อย ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า 

การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ 

บันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า อุปกรณ์ที่ได้

มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะ

เวลาใดจะต�่ากว่า

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า 

ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

124



บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

4.12 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละ

กิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน

ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการท�าสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน

ที่ตกลงล่วงหน้านั้น

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและเงินลงทุนรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ บริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่า

สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้ว

แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ใน

งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ

รายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าทีร่บัรูใ้นงวดก่อน กต่็อเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะ

ได้รับคนืภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าครัง้ล่าสดุ โดยมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จากการกลบั

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ 

ด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซ่ึงประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงนิ 

ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ 

บริษทัฯและบรษัิทย่อย เงนิทีบ่รษัิทฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกดิรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม

โครงการเงินช่วยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน ์

หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย

ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หักด้วย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการที่สามารถน�าไปจ่ายภาระผูกพันได้โดยตรง

สินทรัพย์โครงการ คือ สินทรัพย์ที่ถือไว้โดยกองทุนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สินทรัพย์โครงการไม่สามารถใช้

ในการจ่ายช�าระเจ้าหนี้และไม่สามารถจ่ายโดยตรงมายังบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ยกเว้นส่วนที่เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อบังคับของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯและบริษัทย่อยวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการโดยใช้ข้อมูล 

ราคาตลาดและในกรณีที่สินทรัพย์โครงการเป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องบริษัทฯและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่า 

โดยใช้ราคาเสนอซื้อที่ประกาศ
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4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ 

เกดิข้ึนแล้ว และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้ง

ภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

บริษัทย่อยในต่างประเทศค�านวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนีสิ้นท่ีเกีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชสี�าหรบัผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หกัภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษท่ีียังไม่ได้ใช้ในจ�านวน

เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก 

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและ

จะท�าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดัีงกล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่มกี�าไรทางภาษี

เพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ 

ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงใน 

งบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่า 

จะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่

เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ของสินค้าคงเหลือ โดยจ�านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยค�านึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็น

อยู่ในขณะนั้น 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนท่ัวไปเมื่อมูลค่ายุติธรรม

ของเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคญัและเป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่า

เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการ

ประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของสนิทรพัย์เหล่านัน้ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใน

แต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์นัน้  

ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ

สินทรัพย์นั้น 

ค่าความนิยม 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็น

ต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รับในอนาคตจากสนิทรพัย์ หรอื หน่วยของสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกดิเงนิสด รวมทัง้

การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย

ควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด

ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยั

ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินสด 3,076 1,404 108 143

เงินฝากธนาคาร 2,795,113 3,292,479 664,629 1,047,745

พันธบัตรระยะสั้น 72,909 2,291,866 - 2,200,000

รวม 2,871,098 5,585,749 664,737 3,247,888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และพันธบัตรระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 

ถึง 2.86 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.01 ถึง 2.56 ต่อปี)
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

7. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2557 2556

ราคาทุน/

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ 

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เพื่อค้า

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 

ต่างประเทศ 264,469 277,049 410,145 393,145

หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 12,133 (16,839)

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนที่เป็น

เงินตราต่างประเทศ 447 (161)

รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ 277,049 393,145

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด -  

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 60,121

พันธบัตร 32,808 27,781

รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 

- ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 32,808 87,902

เงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจ�าท่ีมี

ก�าหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปี

เงินฝากประจ�าของธนาคารพาณิชย์ 259,799 145,000

รวมเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝาก

ประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนภายในหนึ่งปี 259,799 145,000

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 569,656 626,047

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจ�าทีม่กี�าหนดจ่ายคนืภายในหนึง่ปีมอีตัราดอกเบีย้ระหว่าง

ร้อยละ 0.38 ถึง 4.55 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556: ร้อยละ 2.75 ถึง 3.40 ต่อปี)

โดยในระหว่างปี 2557 บริษัทย่อยมีก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว รวมจ�านวนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท (2556: ก�าไร 

17 ล้านบาท) และมีเงินปันผลรับจ�านวน 22 ล้านบาท (2556: 9 ล้านบาท)
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น

ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็น

ไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวม   

   (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า 150 185 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ 7 2 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า 10 14 ราคาตามสัญญา

ซื้อสินค้า 568 541 ราคาขายต่อหักก�าไรส่วนเพิ่ม

เงินให้กู้ยืม

(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)

84 155 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ  

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน

ดอกเบี้ยรับ 4 7 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ 

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน

เงินรับฝาก 47 23 อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ 

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)

ดอกเบี้ยจ่าย 1 - อิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ 

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า 3 7 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ 4 4 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า 1 1 ราคาตามสัญญา

ซื้อสินค้า 2 2 ราคาขายต่อหักก�าไรส่วนเพิ่ม
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

ขายสินค้า 707 592 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าบริการ 5 5 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า 14 14 ราคาตามสัญญา

เงินให้กู้ยืม 210 345 อิงตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)

ดอกเบี้ยรับ 15 24 อิงตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ

เงินรับฝาก

(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)

888 819 องิตามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ

ดอกเบี้ยจ่าย 12 15 องิตามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า 41 57 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า 2 2 ราคาตามสัญญา

จ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 9 ราคาตลาด

ซื้อสินค้า 523 472 ราคาขายต่อหักก�าไรส่วนเพิ่ม

เงินรับฝาก

(ถัวเฉลี่ยจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน)

47 23 องิตามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ

ดอกเบี้ยจ่าย 1 - องิตามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศ

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าบริการ 3 3 ราคาตามสัญญา

รายได้ค่าเช่า 1 1 ราคาตามสัญญา
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

(หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย - - 152,361 165,298
บริษัทร่วม 56,846 57,232 8,272 8,121
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 543 683 - -
รวม 57,389 57,915 160,633 173,419
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (38,995) (38,995) - -
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 18,394 18,920 160,633 173,419

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 19)

บริษัทร่วม 36,117 36,996 26,118 28,166
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 207 343 - -
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36,324 37,339 26,118 28,166

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย - - 777,676 888,136
บริษัทร่วม 58,290 12,198 58,290 12,198
รวมเงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 58,290 12,198 835,966 900,334

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556

ลดลง
ระหว่างปี

ผลต่างจาก
การแปลงค่า 
งบการเงิน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่วม
Jiashan-Union Development Co., Ltd. 269,700 (269,700) - -
Zhejiang Saha-Union Feilun Thread 

Industries Co., Ltd.
21,576 (21,576) - -

Yunnan Energy Luliang-Union  
Cogeneration Co., Ltd.

26,970 (20,227) (136) 6,607

รวมเงนิให้กูยื้มระยะสัน้แก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 318,246 (311,503) (136) 6,607
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้น 

ระหว่างปี

ลดลง 

ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด 296,856 1,813,500 (1,905,019) 205,337

บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด 13,100 - - 13,100

บรษิทั ยเูนีย่นรบัเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 6,300 - - 6,300

รวม 316,256 1,813,500 (1,905,019) 224,737

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 303,256 1,813,500 (1,905,019) 211,737

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่

กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น 115 107 19 26
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 1 - (1)
รวม 117 108 19 25

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษทัฯและบรษัิทย่อยมภีาระจากการค�า้ประกันให้กบักจิการทีเ่กีย่วข้องกันตามทีก่ล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ข้อ 32.4
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
     (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ 

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 6,349 7,339 160,633 173,419
ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 12,045 11,581 - -
มากกว่า 12 เดือน 9,635 9,635 - -

รวม 28,029 28,555 160,633 173,419
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,635) (9,635) - -
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 18,394 18,920 160,633 173,419
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ 

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,294,843 1,138,034 18,829 13,800
ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 261,594 304,529 - -
3 - 6 เดือน 76,653 86,404 - -
6 - 12 เดือน 26,138 8,743 - -
มากกว่า 12 เดือน 9,887 31,634 1,410 1,410

รวม 1,669,115 1,569,344 20,239 15,210
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,099) (26,236) (1,410) (1,410)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 1,662,016 1,543,108 18,829 13,800
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 1,680,410 1,562,028 179,462 187,219
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย 18,896 34,375 - 1
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 29,873 20,489 348 325
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 33,387 29,611 - -
รายได้ค้างรับ 18,448 50,093 16,250 11,198
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 44,502 45,072 6,300 8,231
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29,360 29,360 - -
อื่นๆ 59,819 70,582 123 592
รวม 234,285 279,582 23,021 20,347
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (29,360) (29,360) - -
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 204,925 250,222 23,021 20,347
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,885,335 1,812,250 202,483 207,566
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้ 

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าส�าเร็จรูป 288,217 352,917 (29,737) (25,463) 258,480 327,454

สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป 18,126 18,587 (839) (578) 17,287 18,009

สินค้าระหว่างผลิต 145,918 118,818 (989) (829) 144,929 117,989

วัตถุดิบ 456,808 427,532 (7,465) (3,867) 449,343 423,665

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 49,167 30,285 (1,619) (1,604) 47,548 28,681

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 118,835 100,297 (26,877) (20,409) 91,958 79,888

สินค้าระหว่างทาง 67,793 298,780 - - 67,793 298,780

รวม 1,144,864 1,347,216 (67,526) (52,750) 1,077,338 1,294,466

(หน่วย: พันบาท)

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

สินค้าระหว่างทาง 21,315 46,142 - - 21,315 46,142

รวม 21,315 46,142 - - 21,315 46,142

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจ�านวน 40 

ล้านบาท (2556: 35 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

เป็นจ�านวน 25 ล้านบาท (2556: 45 ล้านบาท) โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลอืท่ีรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด

11. เงินลงทุนที่มีภาระค้�าประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากธนาคารและพันธบัตรซึ่งบริษัทย่อยใช้วางเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

ธุรกิจสิ่งทอ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด 

(มหาชน) 600 600 51.42 51.42 321,181 321,181 - -
บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จ�ากัด 50 50 99.99 99.99 70,345 70,345 33,621 13,248

391,526 391,526 33,621 13,248
ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน) 75 75 52.71 52.71 53,084 53,084 10,281 18,359
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 250 250 49.69 49.69 235,433 235,433 35,283 45,188
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด 300 300 51.00 51.00 153,659 153,659 106,335 89,046
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จ�ากัด 40 40 98.00 98.00 52,411 52,411 23,520 28,224
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด 20 20 99.99 99.99 16,111 16,111 - -
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จ�ากัด 32 32 50.69 50.69 17,179 17,179 3,731 3,893

527,877 527,877 179,150 184,710

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

ธุรกิจการค้า
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด 100 100 97.55 98.15 101,441 102,012 110,965 53,000

101,441 102,012 110,965 53,000

ธุรกิจพลังงาน
Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. 11 11 75.96 75.96 251,073 251,073 41,075 34,982

(ล้าน USD)
251,073 251,073 41,075 34,982

ธุรกิจโรงแรม
บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด 3,000 - 96.22 - 2,880,000 - - -

2,880,000 - - -
ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ
Saha-Union International Ltd. 330 330 99.98 99.98 1,571,303 1,571,303 251,662 -

(ล้าน HKD)
Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 45 45 100.00 100.00 1,572,809 1,572,809 310,982 -

(ล้าน USD)
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด 1,200 1,200 99.54 99.54 1,194,479 1,194,479 - -
บริษัท วีนัสชูส์ จ�ากัด 72 72 96.86 96.86 44,007 44,007 - -
บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จ�ากัด 30 30 94.74 94.74 29,466 29,466 - -
บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด 160 160 99.79 99.79 159,771 159,771 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จ�ากัด 100 100 99.99 99.99 100,000 100,000 - -
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 3 3 99.40 99.40 3,176 3,176 - -
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จ�ากัด 15 15 99.99 99.99 15,399 15,399 - -
บริษัท เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 13 13 85.20 85.20 12,358  12,358 - -
บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากดั 0.25 0.25 99.99 99.99 250 250 - -
บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด 24 24 97.85 97.85 22,008 22,008 - -
บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จ�ากัด 200 200 99.68 99.68 5,281 5,281 - -
บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  125  125 99.99 99.99 125,000 125,000 - -
บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จ�ากัด 125 125 99.99 99.99 125,000 125,000 - -
บริษัท ยูเนี่ยนนคร จ�ากัด 210 210 77.49 75.00 157,499 157,499 - -

5,137,806 5,137,806 562,644 -
กลุ่มที่เลิกกิจการ
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จ�ากัด 

(มหาชน) - 120 - 99.66 - 120,057 3,630 47,467
- 120,057 3,630 47,467

รวม 9,289,723 6,530,351 931,085 333,407
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย (585,240) (572,444)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 8,704,483 5,957,907

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายงานประจำาปี 2557

ในระหว่างปี 2557 และ 2556 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยแห่งใหม่

บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทย่อยแห่งใหม่ ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ
วันที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท

จ�านวนทุน
จดทะเบียน

จ�านวนทุน
จดทะเบียนและ
เรียกช�าระแล้ว

ปี 2557

บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด โรงแรม 96.22 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557

24 เมษายน 
2557

2 พฤษภาคม 
2557

3,000 3,000

รวม 3,000

ปี 2556

บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด การลงทุน 99.99 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556

21 มีนาคม 
2556

22 เมษายน 
2556

500 125

บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จ�ากัด การลงทุน 99.99 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556

21 มีนาคม 
2556

16 พฤษภาคม 
2556

500 125

บริษัท ยูเนี่ยนนคร จ�ากัด อสงัหารมิทรัพย์ 75.00 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556

25 กรกฎาคม 
2556

22 สิงหาคม 
2556

350 210

รวม 460

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

การเลิกกิจการ

    (หน่วย: พันบาท)

เงินสดสุทธิที่ได้รับคืน

จากการเลิกกิจการ

บริษัท รายละเอียด

ผลกระทบต่อ

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

รวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ปี 2557

บริษัท ยูเนี่ยน

เทคโนโลยี่ (2008) 

จ�ากัด (มหาชน) 

(บริษัทย่อย)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2557 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 20 

มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติให้

เลิกกิจการโดยได้จดทะเบียน

การเลิกกิจการกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

แล้วเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2557

• เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ลดลง 1 แห่ง

• โอนกลับรายการ “ส่วนต�่ากว่า

ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่ง

เกิดจากการซื้อเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยเพิ่มเติมในราคาที่สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อ” 

จ�านวน 28 ล้านบาท

• เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ลดลง 1 แห่ง

• มีก�าไรจากการเลิกกิจการ

ของบริษัทย่อยตามวิธีราคา

ทุนเป็นจ�านวน 39 ล้านบาท

170,662 159,327

รวม 170,662 159,327

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การควบรวมกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในเดือนเมษายน 2556 ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศจีนได้อนุมัติค�าขอควบรวมกิจการตามที่กลุ ่มสหยูเนี่ยนอันประกอบไปด้วย  

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. (บริษัทย่อย) Union Energy (Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อย) และ 

ผู้ถือหุ้นฝ่ายจีนซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ยื่นค�าขออนุญาตเพื่อควบรวมกิจการของบริษัทย่อย 2 แห่ง และบริษัทร่วม 1 แห่งที่ประกอบ

ธุรกิจประเภทสิ่งทอ ดังต่อไปนี้ 

• Shanghai Saha-Union Thread Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย)

• Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. (บริษัทย่อย)

• Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co., Ltd. (บริษัทร่วม)

โดยผู้รับรวมกิจการคือ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. ซึ่งการรวมกิจการครั้งนี้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ส่งผลให้

กลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยนมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญใน Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนสถานะของ 

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ทางการอนุมัติการควบรวมกิจการเป็นต้นไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอียดที่ส�าคัญของการควบรวมกิจการมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ก่อนการควบรวมกิจการ หลังการควบรวมกิจการ

บริษัท สถานะเดิม

สัดส่วน 
การถือหุ้นเดิม 

(ร้อยละ)

มูลค่าตาม  
บัญชีเดิม

ตามวิธีราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ด้วยสัดส่วน 
การถือหุ้นเดิม สถานะใหม่

สัดส่วน
การถือหุ้นใหม่ 

(ร้อยละ)

มูลค่าตาม 
บัญชีใหม่ 

ตามวิธีราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ด้วยสัดส่วน 
การถือหุ้นใหม่

Shanghai Saha-Union 
Thread Industry Co., Ltd.

บริษัทย่อย 64 61,051 28,980 เลิกกิจการ - - -

Zhejiang Saha-Union Feilun 
Thread Industries Co., Ltd.

บริษัทย่อย 82 128,626 71,530 บริษัทร่วม 57 500,595 368,305

Shanghai Saha-Union 
Spinning Mill No.7 Co., Ltd.

บริษัทร่วม 50 310,918 245,799 เลิกกิจการ - - -

รวม 500,595 346,309 500,595 368,305

หัก: ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 
หลังการควบรวมกิจการเป็นบริษัทร่วมแห่งใหม่ 
ในระหว่างปี 2556 (5,909)

มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 362,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนการควบรวมกิจการ หลังการควบรวมกิจการ

บริษัท สถานะเดิม

สัดส่วน 
การถือหุ้นเดิม 

(ร้อยละ)

มูลค่าตาม
บญัชเีดมิตาม
วิธีราคาทุน

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของ
เงินลงทุนเดิม

มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชีเดิม
ตามวิธีราคาทุน สถานะใหม่

สัดส่วน 
การถือหุ้นใหม่ 

(ร้อยละ)

มูลค่าตาม 
บัญชีใหม่ตาม 
วิธีราคาทุน

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของ 
เงินลงทุนใหม่

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีใหม่
ตามวิธีราคาทุน

Shanghai Saha-Union 
Thread Industry Co., Ltd.

บริษัทย่อย 45 49,951 (27,955) 21,996 เลิกกิจการ - - - -

Zhejiang Saha-Union Feilun 
Thread Industries Co., Ltd.

บริษัทย่อย 37 57,096 (31,551) 25,545 บริษัทร่วม 40 355,302 (103,985) 251,317

Shanghai Saha-Union 
Spinning Mill No.7 Co., Ltd.

บริษัทร่วม 40 248,255 (44,479) 203,776 เลิกกิจการ - - - -

รวม 355,302 (103,985) 251,317 355,302 (103,985) 251,317

จากการควบรวมกิจการดังกล่าว ส่งผลให้ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯจึงท�าการโอนค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งคือ Shanghai  

Saha-Union Thread Industry Co., Ltd. และ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. จ�านวน 28 ล้านบาท และ 32 ล้านบาท  

ตามล�าดับ ไปเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่แทน 

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2557 บรษิทัฯมกีารตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยเพิม่ขึน้จ�านวน 13 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

บริษัทฯ มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 585 ล้านบาท เพื่อให้มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนดังกล่าวสะท้อนถึง 

ผลตอบแทนในอนาคตที่บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะได้รับจากการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
งบการเงินรวม 

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจสิ่งทอ

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd.
(2556: บริษัทร่วมแห่งใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ 

- หมายเหตุ 12)

ผลิต รับจ้างผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ

จีน 57.57 57.57 640,940 500,595 466,532 362,396

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายชุดป้องกัน 
ไฟฟ้าสถิตและฝุ่นละออง

ไทย 44.48 44.48 2,550 2,550 19,327 18,629

บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายด้ายเย็บผ้า ไทย 51.99 51.99 46,563 46,563 81,909 83,056

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.79 โดยบริษัท  

โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่ายซิปรูด ไทย 24.85 24.85 - - 24,094 16,374

บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด 
(ถอืหุ้นร้อยละ 98.96 โดยบรษิัท 
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด  

และร้อยละ 1.04 โดย 
บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่ายด้ายและ  
ไหมพรม

ไทย 24.90 24.90 - - 20,826 21,093

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด ขายปลีกเสื้อยืด ไทย 49.87 49.87 3,751 3,751 42,060 61,986

693,804 553,459 654,748 563,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด ผลิตกระดาษกาว กระดาษ  
กาวย่น เทปใสและ โอพพีีเทป

ไทย 40.27 40.27 19,266 19,266 173,720 163,363

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วน
พลาสติกและแม่พิมพ์

ไทย 39.91 39.91 51,559 51,559 214,574 219,827

70,825 70,825 388,294 383,190

ธุรกิจพลังงาน

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า จีน 50.00 50.00 514,653 514,653 954,016 919,679

Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า จีน 50.00 50.00 445,914 445,914 223,587 287,046

960,567 960,567 1,177,603 1,206,725

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. ผลิต Phthalic anhydride และ จีน 29.65 29.65 273,029 273,029 229,143 233,982

 Fumaric acid และผลิตภัณฑ์
เกี่ยวเนื่อง

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. ผลิตพรมรถยนต์ จีน 35.00 35.00 218,108 218,108 327,184 325,303

Wuhan Taicang Car Internal Decoration Parts Co., Ltd. ผลิตพรมและอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายในรถยนต์

จีน 35.00 - - - 7,515 -

(ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Jiangsu Zhonglian-Union 
Carpet Co., Ltd.)

Jiashan-Union Development Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย์ จีน 49.00 49.00 676,832 676,832 807,961 763,279

Zhejiang-Union Property Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย์ จีน 35.00 35.00 169,793 169,793 177,938 186,828

Saha-Union International Taipei Ltd. ลงทุน ไต้หวัน 42.30 42.30 386 386 2,821 3,126

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและ
บริการ ซื้อขายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบ
อื่นๆ

ไทย 52.99 52.99 55,800 55,800 375,370 361,119

บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด ลงทุนและการเกษตร ไทย 44.94 44.94 20,465 20,465 16,527 16,473

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด ลงทุน ไทย 35.99 35.99 51,861 51,861 759,064 753,669

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด ลงทุนและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 29.46 29.46 43,328 43,328 356,625 351,796

บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.86 โดย 

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด)

ลงทุน ไทย 24.86 24.86 - - 1,792 1,793

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด ลงทุน ไทย 26.42 26.42 - - 72,895 59,838

(ถือหุ้นร้อยละ 29.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จ�ากัด ร้อยละ 29.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
จ�ากัด ร้อยละ 29.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ 
จ�ากัด และ ร้อยละ 2.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด)

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด ลงทุน ไทย 32.70 32.70 94,999 94,999 119,502 106,846

(ถือหุ้นร้อยละ 51.10 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
จ�ากัด ร้อยละ 29.40 โดยบริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด 
ร้อยละ 18.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จ�ากัด (มหาชน) และร้อยละ 0.50 โดยบริษัท โรงงานรวม
อุตสาหกรรม จ�ากัด)

บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร์ จ�ากัด ลงทุน ไทย 24.73 24.73 - - 1,222  1,157

(ถือหุ้นร้อยละ 99.30 โดยบริษัท  
โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)

บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
(ถือหุ้นร้อยละ 99.83 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

จ�ากัด)

จ�าหน่ายน�้ามันและให้บริการรถ
รับส่งพนักงาน

ไทย 24.86 24.86 - - 3,385  3,042

บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซทแมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

จ�ากัด)

ให้เช่าห้องพัก อาคารส�านักงาน
และโกดังเก็บสินค้า

ไทย 24.90 24.90 - - 4,854  4,047

บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 45.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 30.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 
และ ร้อยละ 15.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จ�ากัด)

ลงทุนและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

ไทย 27.43 27.43 - - 516  807

บริษัท ยูเนี่ยนสมคิด จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 
และ ร้อยละ 20.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จ�ากัด)

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย 29.36 29.36 - - -  -

บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 
และ ร้อยละ 20.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จ�ากัด)

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย 29.36 29.36 - - -  -

บริษัท ยูเนี่ยนจามจุรี จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 
และ ร้อยละ 20.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จ�ากัด)

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย 29.36 29.36 - - 44 21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)

บริษัท ยูเนี่ยนพร้อมพงษ์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 45.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 30.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 
และ ร้อยละ 15.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
จ�ากัด)

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย 27.43 27.43 - - - -

บริษัท โซลดิฟ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 40.00 โดยบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน 

จ�ากัด) 

พัฒนาและจ�าหน่าย
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 

ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 2,646 2,259

1,606,601 1,606,601 3,267,004 3,175,385

กลุ่มที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชี

บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 49.35 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

จ�ากัด (มหาชน)) 

- ไทย 24.62 24.62 190,000 190,000 - -

190,000 190,000 - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,521,797 3,381,452 5,487,649 5,328,834

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ          

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี  
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจสิ่งทอ

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread 
Industries Co., Ltd. 

(2556: บริษัทร่วมแห่งใหม่ที่เกิดจากการ 
ควบรวมกิจการ - หมายเหตุ 12)

ผลิต รับจ้างผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสิ่งทอ

จีน 39.59 39.59 452,337 355,302 (154,350) (103,985) 297,987 251,317

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายชุดป้องกัน ไฟฟ้าสถิต
และฝุ่นละออง

ไทย 25.00 25.00 1,251 1,251 - - 1,251 1,251

บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายด้ายเย็บผ้า ไทย 25.00 25.00 46,563 46,563 - - 46,563 46,563

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด ขายปลีกเสื้อยืด ไทย 49.87 49.87 3,751 3,751 - - 3,751 3,751

503,902 406,867 (154,350) (103,985) 349,552 302,882

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด ผลิตกระดาษกาว กระดาษกาวย่น เทปใส
และโอพีพีเทป

ไทย 40.27 40.27 19,266 19,266 - - 19,266 19,266

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และ
แม่พิมพ์

ไทย 30.00 30.00 31,556 31,556 - - 31,556 31,556

50,822 50,822 - - 50,822 50,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี  
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจพลังงาน

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration 
Co., Ltd.

ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า จีน 25.00 25.00 257,481 257,481 - - 257,481 257,481

Yunnan Energy Luliang-Union  
Cogeneration Co., Ltd. 

ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า จีน 40.00 40.00 417,271 417,271 (180,063) (161,289) 237,208 255,982

674,752 674,752 (180,063) (161,289) 494,689 513,463

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

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

จีน 23.85 23.85 218,958 218,958 (59,908) (36,826) 159,050 182,132

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. ผลิตพรมรถยนต์ จีน 25.00 25.00 152,218 152,218 - - 152,218 152,218

Jiashan-Union Development Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย์ จีน 39.00 39.00 538,703 538,703 - - 538,703 538,703

Zhejiang-Union Property Co., Ltd. อสังหาริมทรัพย์ จีน 35.00 35.00 169,793 169,793 - - 169,793 169,793

Saha-Union International Taipei Ltd. ลงทุน ไต้หวัน 10.00 10.00 386 386 - - 386 386

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริการ ซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอและวัตถุดิบ
อื่นๆ

ไทย 25.67 25.67 30,800 30,800 - - 30,800 30,800

บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด ลงทุนและการเกษตร ไทย 30.00 30.00 20,465 20,465 (547) (547) 19,918 19,918

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด ลงทุน ไทย 24.90 24.90 51,861 51,861 - - 51,861 51,861

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด ลงทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย 24.90 24.90 43,328 43,328 - - 43,328 43,328

1,226,512 1,226,512 (60,455) (37,373) 1,166,057 1,189,139

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,455,988 2,358,953 (394,868) (302,647) 2,061,120 2,056,306

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

13.2 ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุน จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจาก

บริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
บริษัท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ  
รับระหว่างปี

2557 2556 2557 2556
ธุรกิจสิ่งทอ
Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. 
(2556: บริษัทร่วมแห่งใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ - หมายเหตุ 12)

(28,232) (29,926) - -

Shanghai Saha-Union Spinning Mill No.7 Co., Ltd. 
(2556: ควบรวมกิจการและเปลี่ยนสถานะไปเป็นบริษัทร่วมแห่งใหม่ 

ตามการเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้น)

- (1,108) - -

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด 4,779 4,321 2,000 2,875
บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด (1,147) (12,268) - -
บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.79 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

7,721 11,491 - -

บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 98.96 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด  

และร้อยละ 1.04 โดยบริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด)

(267) (2,006) - -

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด (19,100) (3,084) 1,122 1,122
(36,246) (32,580) 3,122 3,997

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด 28,721 18,385 18,365 7,491
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด 62,247 76,421 40,503 43,803

90,968 94,806 58,868 51,294
ธุรกิจพลังงาน
Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 247,899 202,266 99,628 95,774
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. (55,145) (23,018) - -

192,754 179,248 99,628 95,774
ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ
Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. (130) 12,211 - -
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 17,458 16,244 - 10,355
Wuhan Taicang Car Internal Decoration Parts Co., Ltd. 

(ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd.)
3,312 - - -

Jiashan-Union Development Co., Ltd. 59,737 46,778 - -
Zhejiang-Union Property Co., Ltd. (5,074) (1,788) - -
Saha-Union International Taipei Ltd. (83) (160) - -
บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด 14,089 12,198 - -
บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด 54 142 - -
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 17,118 14,504 8,963 8,963
บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด 8,745 10,833 6,723 6,723
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
บริษัท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ  
รับระหว่างปี

2557 2556 2557 2556

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)

บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.86 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด)

(2) (2) - -

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 29.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด  

ร้อยละ 29.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด  
ร้อยละ 29.00 โดย บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด และ 
ร้อยละ 2.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด)

13,058 10,542 - -

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 51.10 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด  

ร้อยละ 29.40 โดยบริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด  
ร้อยละ 18.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) และ
ร้อยละ 0.50 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

12,656 9,523 - -

บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.30 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

60 61 - -

บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.83 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

342 1,132 - -

บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซทแมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

807 578 - -

บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 45.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 30.00 โดย บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด และ  
ร้อยละ 15.00 โดย บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

(291) (28) - -

บริษัท ยูเนี่ยนสมคิด จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดย บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด และ  
ร้อยละ 20.00 โดย บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

43 (1) - -

บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดย บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด  
และ ร้อยละ 20.00 โดย บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

(299) 6 - -

บริษัท ยูเนี่ยนจามจุรี จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด และ  
ร้อยละ 20.00 โดย บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

23 58 - -
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
บริษัท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ  
รับระหว่างปี

2557 2556 2557 2556

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนพร้อมพงษ์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 45.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 30.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด และ  
ร้อยละ 15.00 โดยบริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

34 (124) - -

บริษัท โซลดิฟ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 40.00 โดยบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด)

387 259 - -

142,044 132,966 15,686 26,041
กลุ่มที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชี
บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 49.35 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน))

- - - -

- - - -
รวม 389,520 374,440 177,304 177,106
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวมส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

ธุรกิจสิ่งทอ

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. 30 23 1,290 1,254 452 598 806 529 (49) (54)

(2556: บริษัทร่วมแห่งใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ 
- หมายเหตุ 12)

(ล้าน USD)

บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จ�ากัด 5 5 64 54 26 17 123 93 9 8

บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด 200 200 405 443 144 179 558 541 (2) (20)

บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ�ากัด 
(ถอืหุ้นร้อยละ 99.79 โดยบริษทั โรงงานรวมอตุสาหกรรม 

จ�ากัด)

100 100 250 224 53 58 187 212 31 46

บริษัท วีนัสเธร็ด จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 98.96 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม

ด้าย จ�ากัด และร้อยละ 1.04 โดยบริษัท ยูเนี่ยน 
สปินนิ่งมิลล์ จ�ากัด)

300 300 575 573 191 188 629 684 - (8)

บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จ�ากัด 8 8 94 136 8 7 24 22 (5) (9)

ธุรกิจพลาสติก ยางและโลหะ

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด 15 15 529 505 98 99 944 899 71 46

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จ�ากัด 100 100 630 647 201 207 1,086 1,165 126 140

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจำาปี 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวมส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

ธุรกิจพลังงาน

Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 200 200 3,913 3,538 2,089 1,787 2,654 2,384 497 405

(ล้าน RMB)

Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 25 25 991 957 313 152 378 415 (110) (46)

(ล้าน USD)

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ

Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd. 28 28 2,095 1,823 1,322 1,034 2,839 1,479 - 41

(ล้าน USD)

Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 65 57 1,792 1,534 696 607 1,214 1,064 50 46

(ล้าน RMB)

Wuhan Taicang Car Internal Decoration Parts Co., Ltd. 27 - 313 - 161 - 361 - 9 -

(ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย Jiangsu Zhonglian-Union 
Carpet Co., Ltd.)

(ล้าน RMB)

Jiashan-Union Development Co., Ltd. 41 41 3,877 3,055 2,228 1,498 326 2,000 122 95

(ล้าน USD)

Zhejiang-Union Property Co., Ltd. 100 100 963 621 454 87 4 4 (14) (5)

(ล้าน RMB)

Saha-Union International Taipei Ltd. 5 5 10 11 1 1 - - - -

(ล้าน TWD)

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด 120 120 1,060 972 71 59 42 41 27 23

บริษัท ยูนิอโกร จ�ากัด 65 65 67 65 - - 2 2 - -

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด 200 200 2,961 2,811 11 11 85 87 52 47

บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด 150 150 1,730 1,633 2 2 61 99 43 80

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวมส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)
บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.86 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม

ด้าย จ�ากัด)

2 2 9 9 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จ�ากัด
(ถือหุ้นร้อยละ 29.00 โดยบริษัท โรงงาน 

รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด ร้อยละ 29.00 โดยบริษัท  
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จ�ากัด ร้อยละ 29.00 โดย
บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด และ ร้อยละ 2.00 
โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด)

250 250 1,140 1,000 - - 56 45 49 40

บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 51.10 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 

จ�ากัด ร้อยละ 29.40 โดยบริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล 
จ�ากัด ร้อยละ 18.99 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม
สิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) และ ร้อยละ 0.50 โดยบริษัท 
โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

 500 500 1,360 1,216 - - 45 34 39 29

บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.30 โดยบริษัท โรงงาน 

รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

1 1 6 6 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.83 โดยบริษัท โรงงาน 

รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

4 4 24 22 6 6 27 28 1 5

บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซทแมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท โรงงาน 

รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

60 60 82 78 2 2 11 11 3 2

บริษัท ยูเนี่ยนทรัพย์สิน จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 45.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 30.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
จ�ากัด และ ร้อยละ 15.00 โดยบริษัท โรงงาน 
รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

550 450 556 454 4 1 6 4 (1) -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ทุนเรียกช�าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายได้รวมส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ (ต่อ)
บริษัท ยูเนี่ยนสมคิด จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
จ�ากัด และ ร้อยละ 20.00 โดยบริษัท โรงงาน 
รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

60 60 60 60 - - 2 2 - -

บริษัท ยูเนี่ยนชิดลม จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
จ�ากัด และ ร้อยละ 20.00 โดยบริษัท โรงงาน 
รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

60 60 58 59 - - 1 2 (1) -

บริษัท ยูเนี่ยนจามจุรี จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 39.99 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 40.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
จ�ากัด และ ร้อยละ 20.00 โดยบริษัท โรงงาน 
รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

40 40 40 40 - - - - - -

บริษัท ยูเนี่ยนพร้อมพงษ์ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 45.00 โดยบริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด  

ร้อยละ 30.00 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย 
จ�ากัด และ ร้อยละ 15.00 โดยบริษัท โรงงาน 
รวมอุตสาหกรรม จ�ากัด)

80 80 80 80 - - 2 1 - -

บริษัท โซลดิฟ จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 40.00 โดยบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน 

จ�ากัด)

5 5 11 25 4 15 14 27 1 1

กลุ่มที่อยู่ระหว่างช�าระบัญชี
บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย 

จ�ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 49.35 โดยบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม 

สิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน))

- - - - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

158



บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

ในระหว่างปี 2557 และ 2556 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทร่วมต่างๆ ดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

      (หน่วย: พันบาท)

ทุนจดทะเบียนและ
เรียกช�าระแล้ว 
ก่อนการเพิ่มทุน

ทุนจดทะเบียนและ
เรียกช�าระแล้ว 
หลังการเพิ่มทุน

เงินสดจ่ายสุทธิในการเพิ่มทุน

บริษัท อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ
วันที่จดทะเบียน

เพิ่มทุน งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา)

ปี 2557

Zhejiang Saha-Union Feilun Thread 
Industries Co., Ltd. (บริษัทร่วม)

ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ

29 ตุลาคม 2556 11 มีนาคม 2557 22,776,932 30,300,000 (140,345) (97,035)

รวม (140,345) (97,035)

การซื้อเงินลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

ผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อ เงินสดจ่ายสุทธิ

บริษัท รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) ลงทุนใน Zhejiang-Union Property 
Co., Ltd.

มเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

169,793 169,793

บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จ�ากัด 
บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมด้าย จ�ากดั และ

บรษิทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ�ากดั 
(บรษิทัร่วม)

ลงทนุใน บรษิทั ยเูนีย่นพร้อมพงษ์ 
จ�ากัด

มเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ไม่มีผลกระทบ - -

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด  
(บริษัทย่อย)

ลงทุนในบริษัท โซลดิฟ จ�ากัด มเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ไม่มีผลกระทบ 2,000 -

รวม 171,793 169,793

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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การจ�าหน่ายเงินลงทุนและการเปลี่ยนสถานะของเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)

 

ผลกระทบต่อ
งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับสุทธิ

บริษัท รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556

บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) 
และ Saha-Union Investment 
(China) Co., Ltd. (บริษัทย่อย)

จ�าหน่ายเงินลงทุนใน 
Yunnan Energy 
Qujing-Union Power 
Co., Ltd.

• Yunnan Energy Qujing-Union
 Power Co., Ltd. เปลี่ยนสถานะ

เป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• มีก�าไรจากการจ�าหน่าย  

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
จ�านวนทั้งสิ้น 36 ล้านบาท

• Yunnan Energy Qujing-Union 
Power Co., Ltd. เปลี่ยนสถานะ
เป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• มีก�าไรจากการจ�าหน่าย  
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
จ�านวนทั้งสิ้น 110 ล้านบาท

192,210 173,568

รวม 192,210 173,568

การช�าระบัญชี

บริษัท อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ วันที่จดทะเบียนเลิกกิจการ สถานะปัจจุบัน

ปี 2556

บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ�ากัด 
(บริษัทร่วม)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 11 มีนาคม 2556 22 มีนาคม 2556 อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 92 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 395 ล้านบาท เพื่อให้

มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนดังกล่าวสะท้อนถึงผลตอบแทนในอนาคตที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับจากการลงทุน

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุตามวิธีส่วนได้เสยีของบรษิทัร่วม 9 แห่ง จ�านวนประมาณ 15 ล้านบาท ซึง่อยู่ในงบก�าไรขาดทนุ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (2556: 6 แห่ง ส่วนแบ่งก�าไรจ�านวน 16 ล้านบาท) ค�านวณจากงบการเงินที่ 

จดัท�าขึน้โดยฝ่ายบรหิารของบริษทัร่วม โดยยงัไม่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัร่วมเหล่านัน้ อย่างไรกต็าม 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่ว่างบการเงนิดงักล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญั หากได้ถกูตรวจโดยผูส้อบบัญชี

ของบริษัทร่วม

161



รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายดังนี้ 

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

  (หน่วย: พันบาท)
บริษัท สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2557 2556 2557 2556
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 10.00 10.00 732,500 732,500
Value Creation Inc. 0.18 0.18 328,280 328,280
อื่นๆ 41,251 41,251
รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 1,102,031 1,102,031
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (328,640) (329,201)
รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิ 773,391 772,830

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ราคาทุน

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุน

จากการวัด 

มูลค่าเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน)

27,508 27,508 187,784 170,811 215,292 198,319

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 230,096 230,096 323,009 278,589 553,105 508,685

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 30,514 30,514 16,016 4,031 46,530 34,545

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน)

32,024 32,024 13,801 6,001 45,825 38,025

Banyan Tree Indochina Hospitality 

Fund, L.P.

271,882 271,882 (86,620) (63,302) 185,262 208,580

อื่นๆ 43,049 202,241 3,274 (177) 46,323 202,064

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 635,073 794,265 457,264 395,953 1,092,337 1,190,218

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,865,728 1,963,048
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

  (หน่วย: พันบาท)

บริษัท สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 10.00 10.00 732,500 732,500

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

อื่นๆ 33,801 33,801

รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ 1,094,581 1,094,581

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (335,700) (335,700)

รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิ 758,881 758,881

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท ราคาทุน

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุน
จากการวัด

มูลค่าเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน)

27,508 27,508 187,784 170,811 215,292 198,319

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 204,402 204,402 312,033 270,558 516,435 474,960

Banyan Tree Indochina Hospitality 

Fund, L.P.

271,882 271,882 (86,620) (63,302) 185,262 208,580

อื่นๆ  2,010 159,063 (2,010) (3,148) - 155,915

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 505,802 662,855 411,187 374,919 916,989 1,037,774

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,675,870 1,796,655

      

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

เป็นจ�านวนเงินรวม 208 ล้านบาท (2556: 230 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ เป็นจ�านวนเงินรวม 201 ล้านบาท 

(2556: 225 ล้านบาท) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
ส่วน

ปรับปรุง
ที่ดินรอการ

พัฒนา

อาคาร
โรงงานและ

อาคาร
ส�านักงาน 
ให้เช่า

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ที่ดินและ
ส่วน

ปรับปรุง 
ที่ดินรอการ

พัฒนา

อาคาร
โรงงานและ

อาคาร
ส�านักงาน
ให้เช่า รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน 1,391,630 2,674,812 85,456 4,151,898 1,186,689 1,832,026 3,018,715

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (37,225) (2,096,731) - (2,133,956) (26,782) (1,679,425) (1,706,207)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (4,413) (155,420) - (159,833) (4,413) (139,320) (143,733)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,349,992 422,661 85,456 1,858,109 1,155,494 13,281 1,168,775

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน 791,630 2,727,759 52,632 3,572,021 586,689 1,928,942 2,515,631

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (31,541) (2,151,351) - (2,182,892) (20,915) (1,773,234) (1,794,149)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (4,413) (156,535) - (160,948) (4,413) (140,435) (144,848)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 755,676 419,873 52,632 1,228,181 561,361 15,273 576,634

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,228,181 1,093,127 576,634 696,456

ซื้อสินทรัพย์ 639,389 223,911 600,000 831

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี (14,157) (5,483) (1,314) (5,483)

รับโอนจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

42,238 26,812 - -

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (32,892) (79,390) (6,545) (63,336)

ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้นในระหว่างปี - (51,834) - (51,834)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,650) 21,038 - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,858,109 1,228,181 1,168,775 576,634
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในระหว่างปีปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�าเนินการซื้อ

ที่ดินจ�านวนประมาณ 3 ไร่ จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เทียบเคียง

กับราคาตลาด โดยบริษัทฯ ได้จัดประเภทของที่ดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา 2,100,641 1,500,641 1,467,418 867,418

อาคารโรงงานและอาคารส�านักงานให้เช่า 912,217 904,537 130,230 130,230

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส�าหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินรอการพัฒนา

และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ส�าหรับอาคารโรงงานและอาคารส�านักงานให้เช่า ข้อสมมติฐาน

หลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ

อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

 

165



รายงานประจำาปี 2557

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า 

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า อื่นๆ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 164,109 13,719 1,905,506 5,431,649 650,331 1,594,797 9,760,111

ซื้อเพิ่ม - 468 83,431 73,780 32,369 238,964 429,012

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (16,666) (96,395) (3,382) (152,750) (269,193)

โอนระหว่างบัญชี - 4,388 46,765 78,502 - (129,655) -

ลดลงเนือ่งจากการควบรวมกิจการของบริษทัย่อย (หมายเหต ุ12) - - - - - (552,235) (552,235)

โอนไปยังบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - (30,175) - - - (30,175)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 63,205 - 65,301 (17,187) 111,319

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 164,109 18,575 2,052,066 5,487,536 744,619 981,934 9,448,839

ซื้อเพิ่ม 93,876 - 135,108 103,181 155,109 205,969 693,243

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 1.2) 1,639,000 11,940 897,780 - - 134,995 2,683,715

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (99,989) (182,056) (39,040) (104,448) (425,533)

โอนระหว่างบัญชี - (10,457) 43,243 104,234 - (137,020) -

โอนไปยังบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - (59,321) - - - (59,321)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (9,984) - (15,006) (632) (25,622)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,896,985 20,058 2,958,903 5,512,895 845,682 1,080,798 12,315,321

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)

ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า 

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า อื่นๆ รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 7,026 909,597 4,088,964 273,302 831,011 6,109,900

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 585 100,121 320,920 46,698 133,418 601,742

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (16,241) (95,500) (1,939) (150,685) (264,365)

โอนระหว่างบัญชี - - - 3,203 - (3,203) -

ลดลงเนื่องจากการควบรวมกิจการของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12) - - - - - (82,065) (82,065)

โอนไปยังบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - (3,363) - - - (3,363)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 9,434 - 31,146 886 41,466

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 7,611 999,548 4,317,587 349,207 729,362 6,403,315

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 916 136,910 305,960 39,682 130,554 614,022

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (89,442) (175,585) (32,605) (100,868) (398,500)

โอนระหว่างบัญชี - (5,718) 5,555 163 - - -

โอนไปยังบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - (17,083) - - - (17,083)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1,310) - (6,896) (500) (8,706)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2,809 1,034,178 4,448,125 349,388 758,548 6,593,048

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจำาปี 2557

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)

ที่ดิน 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า 

อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า อื่นๆ รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - 1,496 - 101 1,597

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - 496 - 4,932 5,428

ลดลงระหว่างปี - - - (917) - (100) (1,017)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - - 1,075 - 4,933 6,008

ลดลงจากการจ�าหน่าย - - - (1) - (7) (8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - 1,074 - 4,926 6,000

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 164,109 10,964 1,052,518 1,168,874 395,412 247,639 3,039,516

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 1,896,985 17,249 1,924,725 1,063,696 496,294 317,324 5,716,273

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 (จ�านวน 522 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 601,742

2557 (จ�านวน 545 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 614,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคารและ
ระบบ

สาธารณูปโภค
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ อื่นๆ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 18,550 140,135 204,003 325,593 688,281

ซื้อเพิ่ม - 940 - 5,774 6,714

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (651) (8,479) (9,130)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 18,550 141,075 203,352 322,888 685,865

ซื้อเพิ่ม - 995 - 8,083 9,078

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2,702) (40,280) (34,267) (77,249)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 18,550 139,368 163,072 296,704 617,694

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 129,488 203,086 282,984 615,558

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,582 411 14,539 17,532

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (647) (7,236) (7,883)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 132,070 202,850 290,287 625,207

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 1,873 - 9,823 11,696

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - (2,702) (40,276) (31,401) (74,379)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 131,241 162,574 268,709 562,524

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจำาปี 2557

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)

ที่ดิน
อาคารและ

ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ อื่นๆ รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - 917 100 1,017

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 496 4,932 5,428

ลดลงระหว่างปี - - (917) (100) (1,017)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - 496 4,932 5,428

ลดลงจากการจ�าหน่าย - - (1) (7) (8)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - 495 4,925 5,420

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 18,550 9,005 6 27,669 55,230

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 18,550 8,127 3 23,070 49,750

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 17,532

2557 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 11,696

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ 

ตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 92 ล้านบาท (2556: 133 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ 

ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 4,113 ล้านบาท 

(2556: 3,965 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จ�านวน 530 ล้านบาท (2556: 562 ล้านบาท)

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
     (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 45,185 42,695 325 -

สิทธิการเช่าที่ดิน 31,481 35,332 - -

อื่นๆ 65,297 42,039 3,529 4,956

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 141,963 120,066 3,854 4,956

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

2557 2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร อิงกับ MOR 17,489 14,735

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อิงกับ MLR 327,072 75,800

รวม 344,561 90,535
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36,324 37,339 26,118 28,166

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 766,566 1,035,560 32,010 73,574

เจ้าหนี้อื่น 175,214 102,757 561 515

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 265,596 236,476 17,909 19,370

อื่นๆ 55,356 57,947 561 2,286

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,299,056 1,470,079 77,159 123,911

20. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย 

 (ร้อยละ)

งบการเงินรวม

เงินกู้ การช�าระคืน 2557 2556

1. เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ช�าระคืนเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่  

ปี 2556 ถึงปี 2557

- 156,150

2. เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ช�าระคืนเป็นรายหกเดือน เริ่มตั้งแต่ 

ปี 2557 ถึงปี 2560

142,800 200,000

3. เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ช�าระคืนเป็นรายหกเดือน เริ่มตั้งแต่ 

ปี 2555 ถึงปี 2560

55,000 75,000

4. เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ อิงกับ MLR ช�าระคืนเป็นรายปี เริ่มตั้งแต่  

ปี 2558 ถึงปี 2561

340,000 -

รวม 537,800 431,150

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (177,200) (233,350)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 360,600 197,800

ภายใต้สญัญาเงินกู้ บรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามเง่ือนไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น การด�ารงอตัราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ข้อจ�ากัดในการจ�าหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 360 ล้านบาท 

(2556: 300 ล้านบาท)
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2557 2556

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 105,865 148,701

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (3,117) (6,179)

รวม 102,748 142,522

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (62,614) (73,455)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 40,134 69,067

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด (บริษัทย่อย) และบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้ท�า

สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็น 

รายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ปี 

บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 65 41

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (2) (1)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 63 40

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 77 71

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (4) (2)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 73 69
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

22. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 393,498 377,743 27,269 31,795

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ (134,704) (124,509) (12,588) (14,669)

หนี้สินสุทธิ 258,794 253,234 14,681 17,126

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ มีดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 377,743 337,211 31,795 30,823

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 27,949 26,675 1,181 1,166

ต้นทุนดอกเบี้ย 12,271 12,195 797 774

รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 694 - -

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 1.2) 6,799 - - -

ผลขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการ  

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- 19,687 - (767)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (31,264) (18,719) (6,504) (201)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 393,498 377,743 27,269 31,795

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการต้นปี 124,509 113,283 14,669 13,023

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 5,592 6,520 619 895

รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 612 - -

เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ 19,662 13,670 844 1,017

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (15,059) (9,576) (3,544) (266)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการปลายปี 134,704 124,509 12,588 14,669
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สนิทรัพย์โครงการประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร พันธบตัร ตราสารทุนและตราสารหนีภ้ายในประเทศทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 27,949 26,675 1,181 1,166

ต้นทุนดอกเบี้ย 12,271 12,195 797 774

ผลขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี - 19,687 - (767)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 40,220 58,557 1,978 1,173

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วน 

ของก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนขาย 27,522 38,520 - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 12,698 20,037 1,978 1,173

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.7 3.7 3.7 3.7

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  

(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)

3.5 - 6.5 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5 3.5 - 6.5

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน  

(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)

 0.0 - 30.0  0.0 - 30.0  0.0 - 30.0  0.0 - 30.0
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

จ�านวนภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2557 393,498 27,269 - -

ปี 2556 377,743 31,795 19,687 (767)

ปี 2555 337,211 30,823 - -

ปี 2554 315,710 29,006 - -

ปี 2553 298,343 25,612 - -

23. หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย
จ�านวนนี้เป็นราคาทุนของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 10,022,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของหุ้น ที่จ�าหน่ายทั้งหมด 

ซึ่งซื้อและถือโดยบริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จ�ากัด บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จ�ากัด และ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

24. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปี 

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไป 

จ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

25. ผลตอบแทนและก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่าย
ผลตอบแทนนี้เป็นจ�านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2556 ก่อนท่ีบริษัทฯ จะด�าเนินการจดทะเบียน 

โอนกรรมสิทธิ์เงินลงทุนในบริษัทร่วมรอการจ�าหน่ายสามแห่งให้กับผู้ซ้ือ ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งใน 

เดือนมีนาคม 2556 โดยรายละเอียดที่ส�าคัญของการจ�าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัทร่วม

ราคาขาย

ตามสัญญา

ผลตอบแทนที่

ได้รับใน 

ไตรมาสที่ 1 

ปี 2556 ก่อน 

จดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์

รวมราคาขาย

และ

ผลตอบแทน

มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธี 

ส่วนได้เสีย

จนถึงวันที่ 

จัดประเภท 

เงินลงทุนใหม่

ก�าไรจากการ

จ�าหน่าย 

เงินลงทุนที่

รับรู้ใน

ไตรมาสที่ 1 

ปี 2556

Jiangsu-Union Cogeneration  

Group Co., Ltd. 1,503,038 634,937 2,137,975 2,000,632 137,343

Huanan-Union Spring  

Cogeneration Co., Ltd. 178,257 57,307 235,564 208,264 27,300

Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. 221,126 84,550 305,676 296,598 9,078

รวม 1,902,421 776,794 2,679,215 2,505,494 173,721

หัก: รับรู้ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (85,206)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุน - สทุธิ 88,515

 (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทร่วม

ราคาขาย

ตามสัญญา

มูลค่าตาม

บัญชีตาม 

วิธีราคาทุน

ก�าไรจากการ

จ�าหน่ายเงินลงทุนที่

รับรู้ในไตรมาสที่ 1

 ปี 2556

ผลตอบแทนที่ได้รับ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556

ก่อนจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์

Jiangsu-Union Cogeneration 

Group Co., Ltd. 1,237,106 1,093,794 143,312 508,020

Huanan-Union Spring  

Cogeneration Co., Ltd. 128,772 96,602 32,170 41,307

Yixing-Union Biochemical Co., Ltd. 132,749 135,219 (2,470) 50,990

รวม 1,498,627 1,325,615 173,012 600,317

177



รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,474,495 1,299,137 59,839 59,632

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 655,230 690,679 19,333 81,960

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 28,909 40,786 29 12,029

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 36,540 31,980 3,091 3,013

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,988,008 2,945,756 - -

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 271,926 (116,883) 24,827 (46,133)

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ 33,566 - - -

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,717 2,330 - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 51,834 - 51,834

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 50 41 105,017 -

ค่าใช้จ่ายในการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 35,067 119,888 35,067 119,888
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

27. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 111,019 131,334 907 7,381

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 10,786 75,289 11,776 81,951

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี - (1,674) - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 121,805 204,949 12,683 89,332

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ 

แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (41) 1,549 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (12,300) 33,332 (7,254) 28,881

รวม (12,341) 34,881 (7,254) 28,881
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,275,745 1,287,477 1,218,481 1,539,102

การแบ่งก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ในแต่ละอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 55 17 - -

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 16.5 111,053 81,598 - -

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20.0 905,705 847,815 1,218,481 1,539,102

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25.0 258,932 358,047 - -

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 264,198 272,538 243,696 307,820

ผลกระทบต่อภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชจีากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

- (1,674) - -

การส่งเสริมการลงทุน (48,989) (19,371) - -

รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น (41,942) (43,248) (261,224) (256,386)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (77,904) (74,888) - -

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (17,266) (18,571) (436) (857)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 36,575 65,636 7,858 27,420

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 2,637 10,981 20,779 10,973

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 6,278 27,370 - -

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน  

ทางภาษีที่ไม่ได้บันทึก 20,510 579 - -

อื่นๆ (22,292) (14,403) 2,010 362

รวม (142,393) (65,915) (231,013) (218,488)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 121,805 204,949 12,683 89,332
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัช ีประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2557

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2556

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2557

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 7,497 5,177 - -

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 10,176 13,832 - 5,145

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 48,802 47,294 2,020 2,334

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 14,625 21,834 - -

รายได้รับล่วงหน้ารอการรับรู้ 14,737 11,267 - -

อื่นๆ 4,399 5,109 - -

รวม 100,236 104,513 2,020 7,479

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน

91,453 80,402 82,237 74,984

อื่นๆ 6,940 538 6,317 -

รวม 98,393 80,940 88,554 74,984

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จ�านวน 

261 ล้านบาท (2556: 322 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากพิจารณาแล้ว

เห็นว่าอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้

ประโยชน์ได้
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

28. ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)  

ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ก�าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 1,003,250,369 938,533,617 1,205,798,667 1,449,769,744

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 289,977,306 289,977,306 300,000,000 300,000,000

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 3.46 3.24 4.02 4.83

29. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษัิทฯ ทีผู่มี้อ�านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน

ได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการของบริษัทฯ

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์

และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน ดังนี้

• ส่วนงานสิ่งทอ เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิต รับจ้างผลิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอ 

• ส่วนงานพลาสติก ยางและโลหะ เป็นส่วนงานท่ีท�าการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารา ตั้งแต่กิจการ

สวนยาง ยางแท่งไปจนถงึยางยดืส�าเรจ็รปู การรบัจ้างผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ ผลติและจ�าหน่ายกระตกิน�า้สเตนเลสระบบ

สุญญากาศ และรวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากสเตนเลส

• ส่วนงานการค้า เป็นส่วนงานที่ด�าเนินการเป็นผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

• ส่วนงานพลังงาน เป็นส่วนงานที่ท�าการผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

• ส่วนงานโรงแรม เป็นส่วนงานที่ด�าเนินกิจการด้านการโรงแรม

• ส่วนงานการลงทุนและอื่นๆ เป็นส่วนงานที่ด�าเนินกิจการด้านการลงทุนเป็นหลัก

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในการตดัสนิใจเก่ียวกับ

การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก

ก�าไรหรือขาดทนุจากการด�าเนินงานซึง่วัดมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานใน

งบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วย  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการ

ปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจ

กับบุคคลภายนอก
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รายงานประจำาปี 2557

 ข้อมูลรายได้ ก�าไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนงานสิ่งทอ
ส่วนงานพลาสติก

ยางและโลหะ ส่วนงานการค้า ส่วนงานพลังงาน ส่วนงานโรงแรม
ส่วนงานการลงทุน 

และอื่นๆ
การตัดรายการบัญชี

ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

รายได้

รายได้จากภายนอก 1,153 1,269 4,992 4,695 2,635 2,905 648 533 242 - 16 16 - - 9,686 9,418

รายได้ระหว่างส่วนงาน 16 15 - - 1 1 - - - - 11 9 (28) (25) - -

รวมรายได้ 1,169 1,284 4,992 4,695 2,636 2,906 648 533 242 - 27 25 (28) (25) 9,686 9,418

ก�าไรของส่วนงาน 59 113 637 616 215 270 217 125 80 - 11 14 - - 1,219 1,138

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:

เงินปันผลรับ 230 239

ค่าเช่ารับ 43 163

ดอกเบี้ยรับ 54 135

รายได้อื่น 424 506

ค่าใช้จ่ายในการขาย (278) (273)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (770) (932)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 390 374

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (36) (62)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,276 1,288

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (122) (205)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (151) (144)

ก�าไรส�าหรับปี 1,003 939

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

184



บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนงานสิ่งทอ
ส่วนงานพลาสติก 

ยางและโลหะ ส่วนงานการค้า ส่วนงานพลังงาน ส่วนงานโรงแรม
ส่วนงานการลงทุน 

และอื่นๆ
การตัดรายการบัญชี 

ระหว่างกัน งบการเงินรวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

เงินลงทุนชั่วคราว 25 40 128 133 - - - - - - 417 453 - - 570 626

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 136 150 709 588 838 871 96 100 59 - 47 103 - - 1,885 1,812

สินค้าคงเหลือ 180 293 741 604 114 348 16 3 2 - 24 46 - - 1,077 1,294

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - - - - - 5,115 2,250 (5,115) (2,250) - -

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 344 323 85 87 3 2 - - - - 5,056 4,917 - - 5,488 5,329

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2 2 12 11 - - - - - - 1,852 1,950 - - 1,866 1,963

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 42 44 4 4 - - - - - - 1,812 1,180 - - 1,858 1,228

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 266 300 1,350 1,428 101 146 496 396 2,768 - 735 770 - - 5,716 3,040

สินทรัพย์ส่วนกลาง 71 56 348 391 42 83 92 107 616 - 2,508 5,546 - - 3,677 6,183

รวมสินทรัพย์ 1,066 1,208 3,377 3,246 1,098 1,450 700 606 3,445 - 17,566 17,215 (5,115) (2,250) 22,137 21,475

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�าหนดราคาระหว่างกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

 (หน่วย: ล้านบาท)

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2557 2556

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 4,393 4,693

ประเทศญี่ปุ่น 3,430 2,872

ประเทศจีน 651 753

สหราชอาณาจักร 388 380

ประเทศอื่นๆ 824 720

รวม 9,686 9,418

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 2,833 ล้านบาท  

ซึ่งมาจากส่วนงานพลาสติก ยางและโลหะ (ปี 2556 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 

2,305 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานพลาสติก ยางและโลหะ)

30. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้

บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน

ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท 

(2556: 1 ล้านบาท)
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

31. เงินปันผล
(หน่วย: บาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

เงินปันผลประจ�าปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

450,000,000 1.50

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2556 450,000,000 1.50

เงินปันผลประจ�าปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

600,000,000 2.00

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2557 600,000,000 2.00

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน 88 ล้านบาท (2556: 35 ล้านบาท) และเฉพาะ

ของบริษัทฯ จ�านวน 9 ล้านบาท (2556: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคารโรงงานและ 

อาคารส�านกังาน

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
บรษิทัย่อยได้เข้าท�าสญัญาเช่าทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่าทีดิ่น พืน้ที่ในอาคารส�านกังาน ยานพาหนะ และเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 20 ปี 

บริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 30 24

มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 11 14

มากกว่า 5 ปี 11 12
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

32.3 ภาระผูกพันตามสัญญาการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาการซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้ากับบริษัทต่างประเทศสามแห่ง 

ในจ�านวนรวมทั้งสิ้น 2,760 เมตริกตัน (2556: 1,200 เมตริกตัน) ในราคาตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยการส่งมอบวัตถุดิบ

ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2558

32.4 การค้�าประกัน
32.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ

บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน 190 ล้านบาท (2556: 242 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จ�านวน 2 ล้านบาท 

(2556: 28 ล้านบาท) ซึง่เกีย่วเนือ่งกับภาระผกูพันทางปฏบิติับางประการตามปกตธิรุกจิของบริษัทฯและบรษัิทย่อย 

ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค�้าประกันเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ�านวน 157 ล้านบาท (2556: 192 

ล้านบาท) เพื่อค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 26 ล้านบาท (2556: 47 ล้านบาท) และเพื่อค�้าประกันอื่นๆ จ�านวน 

7 ล้านบาท (2556: 4 ล้านบาท)

32.4.2 บริษัทฯ ได้เข้าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากรายการปกติทางการค้าต่อเจ้าหนี้การค้า 

แห่งหนึง่ให้กบับรษิทั คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ�ากัด (บรษิทัย่อย) โดยเกบ็ค่าธรรมเนยีมในอตัราร้อยละ 1 ของวงเงนิ

ที่ค�้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วงเงินค�้าประกันดังกล่าวมีจ�านวน 115 ล้านบาท (2556: 115 ล้านบาท)

32.4.3 บริษัทฯ ได้เข้าค�้าประกันวงเงินกู้ต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งให้กับ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จ�ากัด 

(บริษัทย่อย) จ�านวน 340 ล้านบาท

32.4.4 Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ได้เข้าค�้าประกันวงเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีนให้กับ Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. (บริษัทร่วม) 

จ�านวน 112 ล้านเรนมินบิ (2556: 150 ล้านเรนมินบิ)

32.4.5 บริษัทฯ ได้จดจ�าน�าใบหุ้นซึ่งลงทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด ท้ังจ�านวนเพ่ือค�้าประกันเงินกู้ยืมท่ีบริษัท 

ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด มีต่อเจ้าหนี้เงินกู้ยืมโครงการ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่งมอืทางการเงินทีส่�าคัญของบรษิทัฯและบรษัิทย่อยตามท่ีนยิามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู ้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เงินรับฝากจากกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ 

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทัฯและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหน้ีการค้า เงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั และ

ลกูหนีอ้ืน่ ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งน้ีโดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้

บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อ 

ของบรษิทัฯและบรษัิทย่อยไม่มีการกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียูจ่�านวน

มากราย จ�านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ 

การค้าและลกูหนีอ้ืน่ และเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ท่ีส�าคญัอันเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบันการเงิน เงินให้กูยื้มแก่กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เงินรับฝากจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน หนี้สินตาม

สัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ 

มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจาก

อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 

สนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีส่�าคัญสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิ

ทีมี่อัตราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบก�าหนด หรอื วนัท่ีมกีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีมี่การก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

 

189



รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวมภายใน 1 ปี

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 407 - 2,461 3 2,871

เงินลงทุนชั่วคราว - - 570 - 570

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 1,885 1,885

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกัน

- - 7 - 7

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 19 - - 19

407 19 3,038 1,888 5,352

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- - 345 - 345

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - - 11 - 11

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,299 1,299

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 58 - 58

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 63 40 - - 103

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 538 - 538

63 40 952 1,299 2,354
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวมภายใน 1 ปี

มากกว่า 1

ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 673 - 4,911 2 5,586

เงินลงทุนชั่วคราว - - 626 - 626

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 1,812 1,812

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ  

ที่เกี่ยวข้องกัน

- - 318 - 318

เงินลงทุนที่มีภาระค�้าประกัน - 28 - - 28

673 28 5,855 1,814 8,370

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- - 91 - 91

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท - - 40 - 40

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 1,470 1,470

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 12 - 12

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 73 69 - - 142

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 431 - 431

73 69 574 1,470 2,186
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 665 - 665

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 202 202

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 212 - 212

877 202 1,079

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 6 - 6

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 77 77

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 836 - 836

842 77 919

 

 (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,248 - 3,248

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 208 208

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 303 - 303

3,551 208 3,759

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 36 - 36

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 124 124

เงินรับฝากจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 900 - 900

936 124 1,060
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บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเงิน

เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตกลงท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ

สัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์
ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สิน
ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 26 12 6 7 32.9630 32.8136

เยน 5 4 22 23 0.2738 0.3130

เหรียญฮ่องกง 2 26 - - 4.2516 4.2316

ยูโร 1 2 - - 40.0530 45.0217

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบก�าหนด

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย ตามสัญญา

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 5 32.1900 - 33.1450 31.7400 - 33.1225 มกราคม 2558 -

มิถุนายน 2558 

ยูโร - 2 - 40.9500 - 45.2900 กุมภาพันธ์ 2558 -

มิถุนายน 2558 

เยน - 10 - 0.2770 พฤษภาคม 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ วันครบก�าหนด

ตามสัญญาจ�านวนที่ซื้อ จ�านวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 25 31.1000 - 32.9900 29.2480 - 32.8500 พฤษภาคม 2557 - 

มิถุนายน 2557

ยูโร - 4 - 38.3800 - 44.1500 พฤษภาคม 2557 -

มิถุนายน 2557 

เยน - 8 - 0.3145 - 0.3317 พฤษภาคม 2557
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รายงานประจำาปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม (ต่อ)
บริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม 

มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง 

การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู้่ซือ้และผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรพัย์กันหรอืจ่ายช�าระหนีสิ้นในขณะท่ีทัง้สองฝ่าย 

มคีวามรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเกีย่วข้องกนั 

วธิกีารก�าหนดมูลค่ายตุธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมอืทางการเงนิ มลูค่ายตุธิรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ

ก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

34. การบริหารจัดการทุน
วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มโีครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วน

หนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 0.15:1 (2556: 0.14:1) และเฉพาะของบรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 0.07:1 (2556: 0.09:1)

35. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AuDIt fEE) 
 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2557 คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ เลขทะเบียน 4501 หรือ 

นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เลขทะเบียน 3459 หรือนายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958 ซึ่งสังกัด บริษัท ส�านักงาน 

อีวาย จ�ากัด 

 ผูส้อบบญัชดีงักล่าวข้างต้น มคีวามเป็นอสิระ และไม่มคีวามสัมพนัธ์ใดๆ และ/หรือ ไม่มส่ีวนได้เสียกับบริษทัฯบรษิทัย่อย  

ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือบคุคลท่ีเกีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว อกีท้ังเป็นผูส้อบบญัชทีี่ได้รบัความเห็นชอบ

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้อย่างน้อย 3 คน 

ซึ่งสังกัดส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยรายชื่อทั้งหมดที่เสนอนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด 

และมีการแจ้งความเป็นอิสระตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย

 ในรอบปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

ซึง่เป็นส�านกังานท่ีผู้สอบบญัชีของบริษทัฯและบรษัิทย่อย สงักัด รวมเป็นจ�านวนเงนิ 9,118,000 บาท บริษทัฯและบรษัิทย่อย 

ไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีโดยตรง หรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี หรือส�านักงานสอบ

บัญชีอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าบริการอื่น  (NON-AuDIt fEE)
 

 ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

ซึ่งเป็นส�านักงานที่อยู ่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส�านักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเป็นค่าบริการประเภท 

การสอบทานรายงานการประเมนิมลูค่ากจิการ ในทรพัย์สินทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทัฯ ได้ซือ้ธรุกิจโรงแรม ซึง่ต้องปฏบิตัติาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ส�าหรับค่าบริการดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 150,000 บาท นอกเหนือจาก

งานบริการข้างต้น ไม่มีงานบริการอื่นที่ ยังไม่แล้วเสร็จที่จะต้องจ่ายในปีถัดไปให้กับผู ้สอบบัญชีหรือ บริษัท  

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด หรือ บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชีอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)
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หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่             
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  (หน้า 61 - 63)

1.1 ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธกิารเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน โดยอ�านวยความสะดวกเรือ่งต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้น 

1.2 บริษัทฯ ไม่เคยจ�ากัดสิทธิ หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1.4 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลต่างๆ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลงบการเงิน รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน ข้อมูลรายงานประจ�าปีล่าสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

พร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาตัดสินใจลงมติในวาระที่เกี่ยวข้อง

1.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาวาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1.7 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.8 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลผ่าน website ของบริษัทฯ

1.9 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.10 สัดส่วน Free Float

 

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (หน้า 63 - 64)
2.1 ผูถ้อืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุและออกเสียงลงมตแิทน 

2.2 สิทธิการลงคะแนนเสียง 

2.3 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าใน website ก่อนจัดส่งเอกสาร

2.4 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้า 4 เดือน

2.5 การแจ้งวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน

2.6 เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

2.7 รายการระหว่างกัน เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องมีรายการ

 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หน้า 65 - 66)
3.1 สิทธิผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย

3.2 นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.3 นโยบายการดูแลพนักงานและการพัฒนาทักษะ ความสามารถ

3.4 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

3.5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

3.6 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

3.7 นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

3.8 นโยบายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น

3.10 นโยบายในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม แลปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3.11 ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม 

รายงานประจำาปี 2557
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หมวดที่
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หน้า 66 - 68)

4.1 การเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

4.2 โครงสร้างการถือหุ้น

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ การถือหุ้น ประวัติ ประสบการณ์การท�างาน

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

4.5 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย

4.6 นโยบายการให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสีย

4.7 การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน

4.8 รายงานของผู้สอบบัญชี

4.9 ข้อมูลสถานะการเงิน และค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

4.10 ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาะวะการแข่งขันและแนวโน้มของแต่ละธุรกิจ

4.11 ปัจจัยความเสี่ยง และการด�าเนินธุรกิจ

4.12 หน่วยงานและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หน้า 68 - 72)
5.1 นโยบาย และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ

5.2 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

5.3 ภาวะผู้น�า และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 

5.4 การแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

5.5 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ

5.6 หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบเสนอผลการสอบทาน ระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

5.8 เลขานุการบริษัทฯ

5.9 ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ และการแยกต�าแหน่งหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้อ�านวยการ

5.10 ความรับผิดชอบของกรรมการ และการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ และ

ทักษะการเป็นกรรมการที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 การประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ 

บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)
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1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 
1.1 ชื่อ สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร จ�านวนและชนิดของหุ้นที่

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 200

1.2 ชื่อ สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จ�านวนและชนิดที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ ้นตั้งแต่ร ้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 

นิติบุคคลนั้น 201-203

1.3 ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ  200 

2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
บริษัท	สหยูเนี่ยน	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

บริษัท สหยูเน่ียน 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

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทการลงทุนในด้านสิ่งทอ พลาสติก ยาง โลหะ คอมพิวเตอร์ โรงแรม พลังงาน และธุรกิจอื่น

ในประเทศจีน รวมทั้งให้บริการด้านการเงินกับบริษัทในกลุ่ม และจ�าหน่ายวัตถุดิบและสินค้าบางประเภทของบริษัทในกลุ่ม 

และให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังริมทรัพย์

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

ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียน และช�าระแล้วทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

ผูล้งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบรษัิท สหยเูน่ียน จ�ากดั (มหาชน) เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. คือ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.sahaunion.co.th 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
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. ซึ่งสังกัด

บริษัท ส�านักงาน อีวาย 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
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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 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
 โทรศพัท์ : (66-2) 745-6871, 745-6873 โทรสาร : (66-2) 745-6874

 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

 Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. 
No. 7, Hengshan Road, Jiashan County,  
Economic Development Area, Zhejiang Province, China

ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ

 บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ�ากัด (มหาชน)
 ส�านักงานเลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 62 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�านกังานสาขาที ่(2) เลขท่ี 99 หมูท่ี ่5 ถนนบางนา-ตราด กม. 38 
 ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 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 ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 11/3 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี  

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 โทรศัพท์ : (66-2) 919-8893-5 โทรสาร : (66-2) 517-1863
 ส�านกังานสาขาที ่(1) เลขท่ี 99 หมูท่ี ่5 ถนนบางนา-ตราด กม. 38 
 ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 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 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

 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 12 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี 
 เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510 
 โทรศัพท์ : (66-2) 517-0100-3 โทรสาร : (66-2) 517-0104

 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

 ส�าหรับจ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วของแต่ละนิติบุคคลดังกล่าว  โปรดดูในห้วข้อข้อมูลการลงทุนทางตรงของบริษัท 
ในหน้า 20 - 21
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ธุรกิจการค้า
 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จ�ากัด

 ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
 โทรศัพท์ : (66-2) 311-6881-2, 311-5111-9,  

โทรสาร : (66-2) 311-6889 (เซิฟเวอร์),  
   (66-2) 311-6869 (ฝ่ายจัดซื้อ)
 ส�านกังานสาขาที ่(1) เลขที ่ 142/1-2 ซอยลาดพร้าว  80  (จนัทมิา) 
 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง 
 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 
 โทรศัพท์ : (66-2) 530-0505  
 โทรสาร : (66-2) 530-2940 (ศูนย์บริการลูกค้า), 
   (66-2) 530-1955 (คลังสินค้า) 
   (66-2) 530-2388 (แผนกติดตั้ง)

ธุรกิจพลังงาน
 Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. 

No. 8, Hengshan Road, Jiashan County Economic 
Development Area, Zhejiang Province, China

 
 Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 

No. 7, Wei Jiu Road, Shangyu Industrial Area,  
Hangzhou Bay, Zhejiang Province, China

 Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. 
Bamaochong, Xiaobaihu Village, Cheng Xi Hua Si,  
Luliang County, Yunnan Province, China

 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต

พระโขนง 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

ธุรกิจโรงแรม
 บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล 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 33 ถนนนเรศด�าริห์ ต�าบลหัวหิน 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ
 บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง 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�านกังานสาขาที ่(1) เลขท่ี 99 หมู่ที ่5 ถนนบางนา-ตราด (กม. 38) 
 ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
 โทรศัพท์ : (66-38) 842-108 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 ยูเนี่ยนอีควิตี้ 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 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 เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 โทรศัพท์ : (66-2) 311-5111-9 โทรสาร : (66-2) 331-5668

 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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 บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จ�ากัด
ส�านักงานเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 ส�านักงานสาขาที่ (1) เลขที่ 99/5 หมู่ที่ 5  

ถนนบางนา-ตราด (กม. 38) ต�าบลบางสมัคร  
อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

 โทรศัพท์ : (66-2) 311-5111-9 โทรสาร : (66-2) 331-5668

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

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

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

 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ 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

 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) 539-6153

 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 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 ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
 ส�านักงานเลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) 
 ถนนลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : (66-2) 530-7040-54 โทรสาร : (66-2) 539-6124
 ส�านกังานสาขาที ่เลขท่ี 99/10 หมูท่ี่ 5 ถนนบางนา-ตราด (กม. 38) 
 ต�าบลบางสมัคร อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จ�ากัด
 ส�านักงานเลขที่ 142 อาคารธนาคารกสิกรไทย  

ชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ : (66-2) 237-6330-4 โทรสาร : (66-2) 237-6340

 Taixing Union Zond Chemicals Co., Ltd.
 No. 18, Zhanan Road, Taixing Economic Development Area, 

Jiangsu Province, China

 Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co., Ltd. 
No. 81, East Luoyang Road, Taicang City, 

 Jiangsu Province, China

 Jiashan-Union Development Co., Ltd.
 No. 1558, South Tiyu Road, Jiashan City,  

Zhejiang Province, China

 Zhejiang-Union Property Co., Ltd.
 No. 161, Jiangqiao Road, Yanxunqiao Town,  

Shaoxing County, Zhejiang Province, China

 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 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

 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
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ในประเทศ

ส�านักงานใหญ่
1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: (66-2) 311-5111-9, 332-5600

โทรสาร: (66-2) 331-5668

ต่างประเทศ

hONg kONg
Saha-Union International Ltd. 

12th Floor, Bangkok Bank Building, No. 28 Des Voeux Road, Central, Hong Kong

Tel:  (852) 2521-2260

Fax: (852) 2521-0021

tAIwAN
Saha-Union International (Taipei) Ltd.

15th Floor, Bangkok Bank Building, No.121 Sung Chiang Road, Taipei 10429, Taiwan

Tel:  (88-62) 2506-7264-5

Fax: (88-62) 2506-9712

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

#31A-C, No.18 Cao Xi Road (North), Shanghai 200030, China

Tel:  (86-21) 5459-0378, 5459-0678, 5459-0526

Fax: (86-21) 6427-9117
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บริษัท สหยูเนี่ยน จ�ำกัด (มหำชน)
1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ (66-2) 311-5111-9, 332-5600   โทรสำร (66-2) 331-5668
www.sahaunion.co.th
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