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 รวมสินทรัพยหมุนเวียน     430,290    658,079     361,605  

 เงินลงทุนระยะอื่น     125,399    112,682     94,482  

 เงินลงทุนในบริษัทรวม     182,125    196,285     154,588  

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน    52,885    58,551    0 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ     352,417    340,968     413,057   

 รวมสินทรัพย     1,143,474    1,366,951    1,024,052 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน     175,490    287,625   272,453 

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน     92,823    94,458    99,227 

 รวมสวนของผูถือหุน     875,161    984,868     652,372  

 รวมรายได     1,196,728    1,675,894     668,130  

 รวมตนทุนขาย     1,065,773    971,009    559,323  

 คาใชจายขาย และบริหาร     63,939    108,319    80,180 

 รวมคาใชจาย     1,129,712    1,079,320    639,503  

 กำไรกอนสวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

    และคาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคล    67,016    596,575    28,627 

 สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม     10,318    (3,291)    (46,984) 

 คาใชจายทางการเงิน     (964)    (1,175)    (11,157) 

 กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล    76,370    592,109    (29,515) 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล    (53,554)    (120,755)    0 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ    22,816    471,354   (29,515) 

หนวย 1,000 บาท 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)    0.04    10.01    (1.12) 

 เงินปนผลตอหุน (บาท)     0.20 2.70    0.00 

 มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)   14.59    16.41    10.87 

 อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (%)    1.91    28.13    (4.42) 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)    2.45    57.58    (4.49) 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)    1.82    39.43    (2.70) 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)    0.31   0.39    0.57 
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Ã ÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·  

การดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯในป 2554 ไดรบัผลพวงจากเหตกุารณทีไ่มคาดคดิ เชนความผนัผวนทีไ่มเปน
ปกติของราคาฝายในตลาดโลก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุน และอุทกภัยครั้งใหญในประเทศไทย 
รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจในกลุมประเทศยุโรป ทำใหภาวะการตลาดดานสินคาสิ่งทอที่มีความตองการสูงในชวง
ไตรมาสทีห่นึง่ เริม่ชะลอตวั และลดลงตัง้แตไตรมาสทีส่าม อยางไรกด็ ีจากการทีบ่รษิทัฯสามารถปรบัราคาขายไดตาม
สภาวะของตลาด ทำใหบริษัทฯมีรายไดจากการขายและบริการที่เปนธุรกิจหลัก เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8 เมื่อ
เทียบกับป 2553 อนึ่ง ในป 2554 บริษัทฯไมมีรายไดอื่นที่เปนรายการพิเศษจากการจำหนายที่ดิน ดังเชนในป 2553 

 ผลประกอบการประจำป 2554 บริษัทฯสามารถทำกำไรสุทธิจำนวน 22 ลานบาท ตามงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และกำไรสุทธิจำนวน 14 ลานบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ถึงแมวา บริษัทฯ
สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานที่เปนธุรกิจหลักได แตการดำเนินงานในป 2555 ตองเพิ่มความระมัดระวัง
ติดตามสภาวะการตางๆ อยางใกลชิด ทั้งที่เกี่ยวของกับบริษัทฯโดยตรง และที่เปนผลอันเกี่ยวเนื่องมาจาก
เหตุการณภายนอกที่มีความไมแนนอนสูง ดังเชน ราคาวัตถุดิบที่ผันผวนมาก จนทำใหมีผลกระทบตลอดหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) นอกจากนี้ผลกระทบจากการแกปญหาวิกฤตหนี้ในกลุมประเทศยุโรป ทำใหความ
ตองการสินคาในตลาดยุโรปซึ่งเปนตลาดหลักของบริษัทฯหดตัวลงอยางมาก บริษัทฯตองปรับตัว กำหนดแนวทาง 
และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน ใหสอดคลอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณ 

 นอกจากการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ เชน มาตรฐานการบัญชี
ทีป่ระกาศใชในปทีผ่านมา และทีจ่ะมผีลบงัคบัใชในปตอไป บรษิทัฯยงัไดใหความสำคญักบัการบรหิารภายใตหลกัการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย รวมทั้งตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคม และชุมชน  

 สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขาพเจาขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา และพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ที่ใหการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯดวยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯที่ไดทุมเท ใชความรู ความสามารถ ในการแกปญหา อุปสรรคตางๆ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวัง
ของลูกคา ทานผูถือหุน สังคม และชุมชนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา 
 ประธานกรรมการ 
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นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา 
ประธานกรรมการ 

 

นางอัจฉรา จันทรฉาย 
กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

นายพิลาศพงษ ทรัพยเสริมศรี 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

นายบวรรัตตน ดารกานนท 
กรรมการ 

 

นางศุทธินี ขุนวงษา 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ 
กรรมการผูจัดการ 

 

 

นายฐิติวัฒน สืบแสง 
กรรมการ 

 

นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล 
กรรมการ 

 

 

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น. 
กรรมการ 

 

¤ ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ  
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¤ ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ  

1. นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา 
 ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 อายุ  64 ป  
 จำนวนปที่เปนกรรมการ 18 ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  27,010 หุน 
  
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  
    สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Management Information System จัดโดย International Labour Organization 
  Dynamic Management for International Executives Program, International   
  Management Development Department of  Syracuse University, U.S.A. 
  
 การอบรม 
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004 
  
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 
  พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  พ.ศ. 2542 – 2549 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผูอำนวยการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการผูอำนวยการ   
     บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จำกดั(มหาชน) 
  พ.ศ. 2550 – 2554 รองประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 
  พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จำกัด 
  พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ   
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด  
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  
     บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักสคอรปอเรชั่น จำกัด 
  พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จำกัด  
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จำกัด 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด   
  ปจจบุัน  กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน 

2. ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 อายุ   63 ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ 2  ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  0  หุน 
  
 วุฒิการศึกษา  
  Ph.D. (Quantitative Business Analysis) Arizona State University, U.S.A. 
  พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  บช.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  
 การอบรม 
  Director Certification Program (DCP) รุน 45/2004 
  Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2009     
  
 ประสบการณ / ตำแหนงงานปจจุบัน 
  อาจารยหลกัสตูร Technopreneurship & Innovation Management  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
  พ.ศ. 2550 – 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บลจ.กรุงไทย 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
     บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
     บริษัท ไดเม็ทสยาม จำกัด (มหาชน) 
    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
    บริษัท แพนราชเทวี กรุป จำกัด (มหาชน) 

3. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ 
 กรรมการผูจัดการ 
 อายุ 67 ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   7 ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  0  หุน  
 วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ประกาศนียบัตร Computer Science (หลักสูตร 2 ป)  
   บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Fulbright Certificate Awarded , Industrial Management ,  
   University of Texas / Dallas , U.S.A. 
 การอบรม  
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 55/2006 
 ประสบการณ 
  2549 - เมษายน 2554 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด 
  2549 - เมษายน 2554 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 
      บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  2551 - ปจจุบัน กรรมการ  
     บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 
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4. นางศุทธินี  ขุนวงษา 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   
 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
 อายุ 66  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   2  ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  0  หุน 
  
 วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  
 การอบรม 
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 79/2009 
  
 ประสบการณ 
  2548 กรรมการและผูจัดการสหกรณออมทรัพย สหยูเนี่ยน จำกัด  
    ผูจัดการฝายวางแผนผลิต  
     บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด  
  
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 

5. ดร. พิลาศพงษ  ทรัพยเสริมศรี 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
 อายุ 61 ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   1  ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  0  หุน 
  
 วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัย Houston  
   ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  
 ประสบการณ / ตำแหนงงานปจจุบัน 
  พ.ศ. 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท Thai E-Communication จำกัด 
  พ.ศ. 2545-ปจจุบัน ผูอำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร  
     มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
  พ.ศ. 2552-ปจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ  
     รัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารโทรคมนาคม  
     ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  
     การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา  
  พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ  
     คณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตรเมืองทองเที่ยวนาอยู  
     เมืองพัทยา 
  พ.ศ. 2553-ปจจุบัน ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร 
      สถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
  พ.ศ. 2553-ปจจุบัน รองประธานอนุกรรมการ สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา  
     อบรมธุรกิจการคาและการบริหารจัดการ  
     คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณี และ  
     เครื่องประดับ-ไทย กระทรวงพาณิชย 
  ธันวาคม 2553-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
    ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด – คาตอบแทน   
    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 

6. ดร. ฐิติวัฒน  สืบแสง 
 กรรมการ 
 อายุ  58 ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   4  ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  0  หุน  
  
 วุฒิการศึกษา 
  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, U.S.A.  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาอนินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  วิทยาศาตรบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2533 – 2534 หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  พ.ศ. 2546 – 2550 กรรมการและผูจัดการทั่วไป  
     Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 
  พ.ศ. 2547 – 2552 กรรมการบริษัทผลิตไฟฟา 7 บริษัทในประเทศจีน 
  พ.ศ. 2551–ธันวาคม 2552  
    ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  
 การอบรม 
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 21/2004 
  
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน  กรรมการผูอำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  มีนาคม 2551 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด 
  มีนาคม 2551 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 
  มีนาคม 2551 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  เมษายน 2551 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 
  เมษายน 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จำกัด 
  มิถุนายน 2551 – ปจจุบัน กรรมการ  
        บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 
  สิงหาคม 2551 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน)  
  มกราคม 2553 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
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9. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท  
 กรรมการผูชวยผูจัดการ 
 อายุ 62  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   5  ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  0  หุน 
  
 วุฒิการศึกษา  
  Master of Science in Industrial Engineering, University of Pittsburgh, U.S.A.   
  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  โรงเรียนนายเรือ  
  
 การอบรม  
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 63/2007 
  
 ประสบการณ 
  2537 – 2548 ผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน   
     บริษัท ยูเนี่ยนอตุสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)  
  2549 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จำกัด   
  
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  2550 – ปจจุบัน  กรรมการผูชวยผูจัดการ   
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 

7. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล 
 กรรมการ 
 อายุ  55 ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   17  ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  45,000 หุน 
  
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร, University of Illinois, U.S.A.  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  
 การอบรม 
  Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ป 2001 
   Director Certification Program (DCP) รุน 9/2001 
  Finance for Non-Finance Director (FN) รุน 1/2003 
  Audit Committee Program (ACP) รุน 10/2005 
  
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2542 – 2550  กรรมการบริหาร และกรรมการผูชวยผูอำนวยการ  
     บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)  
  
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
 บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน 
  พ.ศ. 2536 – ปจจบุัน  กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด 
  พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จำกัด 
  พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 
  พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด 
  พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จำกัด 
  พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 
  พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด 
  พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จำกัด  
  พ.ศ. 2552 – ปจจบุัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด 
  พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบนั  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด  
  พ.ศ. 2554 – ปจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั เทนคาเต-ยเูนีย่นโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จำกดั 
  ปจจุบัน  กรรมการบริษัทในกลุมบริษัทสหยูเนี่ยน 
  
 บริษัทอื่นๆ 
  พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ศูนยประมวลผล จำกัด 

8. นายบวรรัตน  ดารกานนท 
 กรรมการ 
 อายุ  48 ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   1   ป 
 จำนวนหุนที่ถือ  0  หุน 
 
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟาและบริหาร, Massachusetts Institute of   
   Technology, U.S.A. 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟาและบริหาร, Massachusetts Institute of  
   Technology, U.S.A. 
  
 การอบรม  
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004 
  
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549  
     กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549  
     กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2537 – ธันวาคม 2549  
     กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จำกัด 
  พ.ศ. 2539 – 2552  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จำกัด 
  รองผูอำนวยการ   Saha-Union International (Georgia) Inc. 
  ผูจัดการทั่วไป   Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 
  
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
 บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน 
  พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จำกัด 
  พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 
  พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จำกัด  
  พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด 
  พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด 
  เมษายน 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 
  เมษายน 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษทั สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 
  ปจจุบัน  กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน 
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 ชื่อบริษัท    ประเภทธุรกิจ    ประเภทหุน    จำนวนหุน   จำนวนหุน    สัดสวน 
    ออกจำหนาย   ที่ถือ   การถือหุน 

1. บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด         ตัวแทน        สามัญ       1,200,000   250,001    20.83 % 
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก       จำหนายสินคา 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
 โทรศัพท 0-2311-5111-9 
 โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615  

2. บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด       ลงทุนในการ     สามญั      5,000,000      949,993        19.00% 

 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก        บริการ 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260        และรับปรึกษา 

 โทรศัพท 0-2311-5111-9, 0-2322-5600     ดานการบริการ 

 โทรสาร 0-2311-5616    อื่น ๆ  
3. บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด     ผลิตสินคา     สามัญ     500,000     65,000    13.00% 
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
 โทรศัพท 0-2311-5111-9, 0-2322-5600 
 โทรสาร 0-2741-6145  
4. บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟ    ผลิต จำหนาย      สามัญ    3,850,000    1,900,000    49.35% 
 แฟบบริคเอเชีย จำกัด     ผาสี   
 205/1 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ( กม. 39.5 ) 
  ต.บางปูใหม อ.เมือง  
 จ.สมุทรปราการ 10280 
 โทรศัพท (02) 323 1088 
 โทรสาร (02) 323 1089 

ประกอบธุรกิจประเภท: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทสิ่งทอ ปนดาย และทอผา 
ทุนที่ชำระแลว:  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ลานบาท เรียกชำระแลว 600 ลานบาท แบงเปน 
   หุนสามัญ 45 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท        หุนบุริมสิทธิ 15 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

ผูสอบบัญชี: 
 นายณรงค พันตาวงษ  
 นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 
 นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล 
 บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด  
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท : 0-2264-0777 
 โทรสาร : 0-2264-0789-90 

บุคคลอางอิงอื่น ๆ 
 นายทะเบียนหลักทรัพย: 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกดั 
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,7  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท : 0-2359-1200-1 
 โทรสาร : 0-2359-1259 

สาขาที่ 1: 
 เลขที่ 205 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ( ก.ม. 39.5 )  
 ตำบลบางปูใหม อำเภอเมืองสมุทรปราการ   
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
 โทรศัพท : 0-2323-1085-87  
 โทรสาร : 0-2323-9216 

สำนักงานใหญ: 
 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
 กรุงเทพ 10260 
 โทรศัพท : 0-2311-5111-9, 0-2323-5600 
 โทรสาร : 0-2323-3123 

¢Œ ÍÁÙÅ·ÑèÇä»¢Í§ºÃÔÉÑ·ÍÁÙÅ·ÑèÇä»¢Í§ºÃÔÉÑ·  
ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¹Ôμ ÔºØ¤¤Å·ÕèºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹μ Ñé§áμ ‹ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Öé¹ä»¹Ôμ ÔºØ¤¤Å·ÕèºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹μ Ñé§áμ ‹ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Öé¹ä»  
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สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ    ดำเนินการโดย 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจมีสายผลิตภัณฑเดียวคือผลิตและจำหนายผาทอ  จากกระบวนการผลิตที่บริษัทฯ มีโรงงาน
ปนดายผลิตเสนดาย สงใหโรงงานทอผาเพื่อผลิตเปนผาทอ บริษัทฯ อาจมีรายไดจากผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต หรือ
การใหบริการสิ่งทอ ในกรณีที่มีกำลังการผลิตเหลือจากการผลิตผาทอแลว  สำหรับการลงทุนในบริษัทรวม  บริษัทฯไดรับสวน
แบงกำไรตามวิธีสวนไดเสีย 
 (1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯคือผาทอซึ่งผลิตตามความตองการของลูกคา โดยมีทั้งผาฝาย 100% ผาฝายผสม
โพลีเอสเตอร และ/หรือใยสังเคราะหอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปผลิตผา Workwear ทั่วไปและใชงานเฉพาะดาน  
ตลอดจนผาที่ใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 ปจจัยสำคัญที่มีอาจผลกระทบตอโอกาส หรือขอจำกัดในการประกอบธุรกิจ  ไดแก บันทึกขอตกลงการทำธุรกิจ และ 
แนวทางปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Conduct)ดานการคุมครองแรงงานและความรบัผดิชอบตอสงัคม ซึง่ลกูคาตางประเทศกำหนดใหผูผลติ 
ทุกรายถือเปนเกณฑปฏิบัติ 
 (2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 
  (ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่สำคัญ 
  1 กลยุทธการแขงขัน ไดแกการตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งทางดานคุณภาพ  ปริมาณและกำหนด 
   สงมอบสินคา 

 

ÅÑ ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨  

 บรษิทัฯ กอตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 21 มนีาคม 2520   โดยประกอบธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอทีค่รบวงจร ไดแก  ปนดาย  ทอผา   
ฟอกยอมและตกแตงสำเร็จ   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537  บริษัทฯ จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน จำกัด ตามกฎหมายไทย ซึ่ง
ปจจบุนัมผีูถอืหุนรายใหญไดแกบรษิทัสหยเูนีย่น จำกดั (มหาชน) คดิเปนรอยละ 49.882และบรษิทั ยเูนีย่นบรหิารธรุกจิ จำกดั คดิเปน 
รอยละ 17.100  
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ไดหยุดดำเนินธุรกิจดานการฟอกยอมและตกแตงสำเร็จ และนำอาคาร 
เครื่องจักรและอุปกรณในสวนของโรงงานฟอกยอมไปลงทุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด   
 ปจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายผาทอ โดยมีโรงงานตั้งอยู  เลขที่ 205 หมู 4 ถ.สุขุมวิท (ระหวางกม. 
39-40) ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  
 นอกจากการดำเนินธุรกิจหลัก    บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจำหนายฝาย 
เสนไยสังเคราะหและบริการ ในอัตรารอยละ 20.83  และลงทุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายผาสี  ในอัตรารอยละ 49.35   บริษัทฯ รับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตาม
วิธีสวนไดเสีย ซึ่งนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทรวม  มีการบริหารงานแยกตางหากเปนอิสระจากกัน และสง
กรรมการเขาไปเปนตัวแทนของบริษัท 
 
       รายไดจากการประกอบธุรกิจแตละประเภทของกลุมบริษัทในระยะ 3 ป ที่ผานมา 
                         หนวย : ลานบาท 

    % การถือหุน    ป 2554      %    ป 2553   %    ป 2552      % 

 ของบริษัท    รายได     รายได     รายได 

 บริษัท : 
 ผลิตและจำหนายผาทอ,    บมจ. ยูเนี่ยน       1,089.13    99.06    1,009.56   100.42   579.55    108.82 
 เสนดาย และบริการ         อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 * บริษัทรวม : 
 ผูแทนจำหนายฝาย,     บจ. ยูนิไฟเบอร     20.83    5.16    0.47    4.84    0.48    3.04    0.57 
 เสนใยสังเคราะห 
 ผลิต และจำหนายผาสี     บจ.เทนคาเต-ยูเนี่ยน         49.35     5.16     0.47    (8.13)    (0.9)    (50.02)    (9.39) 
  โปรเทคทีฟแฟบบริค 
  เอเชีย 
 รวม                                    1,099.45    100.00     1,006.27     100.00     532.57     100.00 

 
       หมายเหตุ * รับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 การจัดหาฝายและโพลีเอสเตอร ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตสินคา  ในป 2554  มีความผันผวนอยางมากตาง
ไปจากการจัดหาในปที่ผานๆมา ทั้งทางดานราคา และการสงมอบที่จำกัดทั้งปริมาณและเวลา  ซึ่งเปนผลกระทบมาจากปจจัย
ภายนอกทั้งสภาพดิน ฟา อากาศที่เปลี่ยนแปลง  ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป  และการเสนอความตองการของประเทศ
ที่มีการนำเขามากเชนจีน  ทำใหมีความเสี่ยงตอการกำหนดตนทุนวัตถุดิบ รวมถึงผลกระทบจากคำสั่งซื้อของลูกคาที่ผันผวนตาม
ราคาฝาย  กลาวคือมีความตองการสูงมากในสภาวะที่ราคาฝายกำลังอยูในชวงขาขึ้น  และลดคำสั่งซื้อลงในชวงราคาฝายปรับ
ราคาลงในครึ่งปหลัง 
  
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
 ในป 2554 บริษัทฯ จำหนายสินคาไปตางประเทศมีมูลคาคิดเปนสัดสวนรอยละ  63 ของยอดขาย  ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจกระทบตอผลการดำเนินงานได  อยางไรก็ดี    บริษัทฯ ไดติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลก
เปลี่ยนอยางใกลชิด และมีมาตรการทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ใหครอบคลุมคำสั่งซื้อของลูกคาทั้งปริมาณ
และระยะเวลา 
 ความเสี่ยงจากการลงทุน 
  บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) ซึ่งปจจุบันมีการตั้งสำรองการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 60 ของมูลคาเงินลงทุน อยางไรก็ดี ผลประกอบการของ TCUA ในป 2554 มีแนว
โนมดีขึ้นกวาสามปที่ผานมา  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังคงติดตามผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ 

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§  

  2. ลักษณะลูกคา ไดแกบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำผลิตภัณฑของบริษัทไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตตอกลุม 
   ลูกคาเปาหมาย ไดแก บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งใน และตางประเทศที่สินคามีตราสินคา/เครื่องหมาย 
   การคาเปนที่รูจักในระดับนานาประทศ 
  3. การจำหนายและชองทางการจำหนาย  บริษัทฯ จำหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคาทั้งในประเทศ และตาง 
   ประเทศ โดยมีสัดสวนมูลคาการขายในประเทศ และตางประเทศคิดเปน รอยละ 37 และ 63  
 (ข) ภาวะการแขงขัน 
  1. ในป 2554 ภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความรุนแรงนอยกวาปที่ผานๆ มา  เนื่องจากความ 
   ตองการของตลาดทีม่มีากในชวง Q1/54 เริม่ชะลอตวัและลดลงนบัแต Q3/54 เปนตนมา ทัง้นี ้เปนผลกระทบ 
   จากราคาฝายมีความผันผวนสูง-ต่ำที่ตางกันมากในชวงเดือน มี.ค. – พ.ค. 54 และราคาฝายในชวงปลายป 
   2554 ยังต่ำกวา 1 เหรียญสหรัฐตอปอนด  นอกจากนี้ กลุมประเทศ EU ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี (Code  
   of Conduct) ในเรื่องการคุมครองแรงงาน และความรับผิดชอบตอสังคม ใหผูผลิตถือเปนเกณฑปฏิบัติ  
  2. คูแขงขัน จำนวนคูแขงทั้งในประเทศ และตางประเทศมีประมาณ 10 ราย 
  3.  สถานภาพและศกัยภาพในการแขงขนัของบรษิทั ยงัเปนทีน่าเชือ่ถอืของลกูคาในเรือ่งคณุภาพ และการสงมอบ  
  4. แนวโนมภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขงขนัใน ป 2555 คาดวาการผลติและจำหนายจะปรบัตวัลดลงเมือ่ 
   เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากคำสั่งซื้อของลูกคาที่ลดลงและลูกคายังไมสามารถประมาณการ 
   ความตองการลวงหนา 3-6 เดือนเหมือนที่เคยประมาณการในสภาวะปกติได 
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 ลำดับที่   ผูถือหุน    จำนวนหุน   จำนวนหุน  รวม     %ของจำนวนหุน 
   สามัญ  บุริมสิทธิ    ทั้งหมด 

นโยบายการจายเงินปนผล 
 “ ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไมต่ำกวา 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำป หลังหักขาดทุนสะสม (ถามี) 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ” 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด  วันที่  7 เมษายน  2554 

1. นางสาวศรีวารินทร                             จิระพรรคคณา    27,010    27,010     0 
2. ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. อัจฉรา      จันทรฉาย 
3. นางศุทธินี                                          ขุนวงษา     -     - 
4. ดร. พิลาศพงษ                                   ทรัพยเสริมศรี 
5. นายวิชัย                                            ชัยฐานียชาติ     -     - 
6. ดร. ฐิติวัฒน                                       สืบแสง      -     - 
7. นางสาวดาลัดย                                 ทรัพยทวีชัยกุล    45,000    45,000    0 
8. นายบวรรัตน                                      ดารกานนท 
9. นาวาเอกสุพิช                                    สังขโกวิท     -   -  

 รายชื่อ       จำนวนหุนที่ถือ    จำนวนหุนที่ถือ จำนวนหุนที่ 
  2554       2553 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ  

ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·  

 1.  กลุมบริษัทสหยูเนี่ยน 

  1.1 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)    15,580,540     14,348,660     29,929,200    49.88 

  1.2 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด    10,260,200     10,260,200     17.10 

  1.3 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จำกัด    3,668,280      3,668,280      6.11 

 2   ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    3,497,400      400,000     3,897,400      6.50 

 3    นายชาญ  โสภณพานิช     1,152,600      1,152,600     1.92 

 4    นายพิสิฐ  พฤกษไพบูลย     1,046,900       1,046,900     1.74 

 5    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)     672,900     233,000     905,900    1.51 

 6    นายกษม  ศิริรังสรรคกลุ     775,500       775,500      1.29 

 7      นายสุรชัย  รติทอง      500,000      500,000     0.83 

 8   BNP PARIBAS WEALTH  478,000      478,000      0.80 

  MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH      

 9    นายชุตินธร  ดารกานนท     380,500                        380,500     0.63 

 10  คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช    237,300      237,300     0.40 

 

                                 รวม    38,250,120     14,981,660     53,231,780     88.72 
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 โครงสรางกรรมการบริษัท  ประกอบดวยคณะกรรมการ  3  ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริษัท   2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ  3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 
การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาสรรหาผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีความรู และมีประสบการณ
ในการบริหารธุรกิจ  ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหบริษัทฯ และมีคุณสมบัติไมขัดตอระเบียบของทางการที่เกี่ยวของ  
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กอนนำเสนอผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  ในวาระพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ ซึ่งดำเนินการตามขอบังคับของบริษัทฯ  ดังนี้ 
  1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 2. ในการเลอืกตัง้กรรมการ  อาจใชวธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเปนรายบคุคลคราวละคนหรอืคราวละหลายคน 
  รวมกันเปนคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ทั้งนี้ตามแตที่ประชุมผู 
  ถือหุนจะเห็นสมควร   แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม ขอ 1. ทั้งหมด จะแบง 
  คะแนนเสียงแกคนใด  หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผู 
  ออกเสียงชี้ขาด 
 ในการประชมุผูถอืหุนสามญัประจำปทกุครัง้  ใหกรรมการจำนวน  1  ใน  3  ของจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึมอีอกจากตำแหนง   
ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน  3  สวนไมได   ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน  1  ใน  3   
 กรรมการทีจ่ะออกจากตำแหนงในปแรกและปทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใชวธิจีบัสลากกนัและปตอๆ ไป ใหกรรมการ 
คนที่อยูตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงจะเลือกเขามารับตำแหนงอีกก็ได 
 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว  กรรมการพนตำแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
 (4) ทีป่ระชมุผูถอืหุนลงมตใิหออกดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถอืหุนทีเ่ขาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  
  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 (5) ศาลมีคำสั่งใหออก 
 
ขอบเขตอำนาจหนาที่และรายนามคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตอำนาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท   
 (1)  แตงตัง้และถอดถอนพนกังานของบรษิทั อำนาจเชนวานี ้ คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึง่  หรอื 
หลายคนของบริษัทกระทำแทนก็ได 
 (2) กำหนดจายเงินบำเหน็จรางวัลแกพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท  หรือบุคคลใดที่ทำกิจการใหกับบริษัท  โดยจะเปน
ผูทำการประจำหรือไมประจำก็ได 
 (3) กำหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน 
 (4) ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับ  และมติของที่ประชุมผูถือหุน 
 ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน  หรือบุคคลอื่น
ไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 
 ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการ โดยใหมีอำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง  ตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารโดยมีอำนาจหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และในจำนวนนี้ใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการบริหาร  และใหกรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารโดยตำแหนง 
 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผูมี
อำนาจลงนามผูกพนับริษัทได 

 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ  
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 ชื่อ - สกุล    ตำแหนง 
 

 1. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา    ประธานกรรมการ 

    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 2. นางอัจฉรา  จันทรฉาย(1)     กรรมการอิสระ  

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3. นางศุทธินี  ขุนวงษา    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 4. นายพิลาศพงษ         ทรัพยเสริมศรี(2)    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 5. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ    กรรมการ  

 6. นายฐิติวัฒน  สืบแสง    กรรมการ 

 7. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล    กรรมการ 

 8. นายบวรรัตน            ดารกานนท(3)     กรรมการ 

 9.. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น.    กรรมการ 

     นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย    เลขานุการบริษัท 

     นายพฤฒิพันธุ  ฉายากุล    ผูชวยเลขานุการบริษัท 

รายนามคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9    คน  ประกอบดวย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 1. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2. มีประสบการณ  เขาใจธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 3. เปนผูมีวิสัยทัศนและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ 
 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ 
  (1) สอบทานใหบรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยางถกูตอง เพยีงพอ และเปนไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
  (2) สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
   ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ 
   เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน 
  (3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 
   แหงประเทศไทยและกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
  (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคา 
   ตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอย 
   ปละ 1 ครั้ง 
  (5) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอ 
   กำหนดของตลาดหลกัทรพัย  ทัง้นี ้เพือ่ใหมัน่ใจวารายการดงักลาวสมเหตสุมผลและเปนประโยชนสงูสดุตอบรษิทั 
 

หมายเหตุ   

(1) นางอัจฉรา  จันทรฉาย ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูที่มีความรูและประสบการณ      

     ในการสอบทานงบการเงิน รายละเอียดวุฒิการศีกษาและประสบการณ ตามที่ระบุไวในหนา 4 

(2) นายพิลาศพงษ  ทรัพยเสริมศรี ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ/อิสระ   มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

(3) นายบวรรัตน  ดารกานนท ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท มีผลตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2554 
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  (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง 
   ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 
    (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
    (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
    (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ 
     ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
    (ง)  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูสอบบญัช ี
    (จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
    (ฉ)  จำนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเชารวมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
    (ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
     (charter) หรือขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ 
    (ซ)  รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ 
     ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
  (7)  ใหฝายจัดการมีการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบตลอดจนเรงรัดใหแกไขขอบกพรองนั้น 
  (8)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาสำคัญ 
  (9)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
 
  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  และไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพ  ประกอบดวยกรรมการอิสระ ไดแก  
  1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา       จันทรฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2. นางศุทธินี                            ขุนวงษา กรรมการตรวจสอบ 
  3. ดร. พิลาศพงษ                     ทรัพยเสริมศรี  กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
  ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
  (1)  กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
  (2)  หนาทีค่ดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรบัการเสนอรายชือ่เปนกรรมการใหม เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
  (3)  พิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนใหกรรมการ 
  (4)  กำหนดคาตอบแทนใหกรรมการโดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
 
  รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
  (1)  ดร. พิลาศพงษ          ทรัพยเสริมศรี  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
  (2)  นางสาวศรีวารินทร    จิระพรรคคณา     กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
  (3)  นางศุทธินี              ขุนวงษา กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
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การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติเดือนละ 1 ครั้งตลอดป 2554ไว 
ลวงหนา   และไดมีการประชุมครบ 12 ครั้งตามที่กำหนดไว   ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง จะใชเวลาไมต่ำกวา 2 ชม.   
 ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ  4 ครั้ง และประชุมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน 1 ครั้ง     สำหรับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีการประชุม  1 ครั้ง   ซึ่งการเขาประชุมของกรรมการที่ดำรง
ตำแหนงในคณะกรรมการชุดตางๆ    มีดังนี้ 

 1  นางสาวศรีวารินทร    จิระพรรคคณา    12/12     1/1 

 2  นางอัจฉรา   จันทรฉาย    9/12    5/5 

 3  นางศุทธินี     ขุนวงษา     10/12     5/5     1/1 

 4  นายพิลาศพงษ         ทรัพยเสริมศรี     12/12     4/5     0/1(1) 

 5  นายวิชัย    ชัยฐานียชาติ     12/12 

 6  นายฐิติวัฒน             สืบแสง     11/12  

 7  นางสาวดาลัดย        ทรัพยทวีชัยกุล     12/12 

 8  นายบวรรัตน             ดารกานนท    5/11 

 9  นาวาเอกสุพิช           สังขโกวิท    12/12 

    

           ครั้งที่เขาประชุม/ครั้งการประชุม  

 รายชื่อ    กรรมการ    กรรมการ    กรรมการสรรหา 
  บริษัท ตรวจสอบ และกำหนดคาตอบแทน 

 หมายเหตุ  (1) นายพิลาศพงษ ทรัพยเสริมศรี  ดำรงตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2554 หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 
 
กรรมการและผูบริหาร 
  รายชื่อและตำแหนงของกรรมการและผูบริหาร  ณ  31  ธันวาคม  2554 
    ชื่อ   – สกุล   ตำแหนง        
 1. นายวิชัย          ชัยฐานียชาติ กรรมการผูจัดการ 
 2. น.อ.สุพิช         สังขโกวิท ร.น. กรรมการผูชวยผูจัดการ 
 3. นายปญญา ชัยวิชาชาญ ผูจัดการโรงงาน 
 4. นายพฤฒิพันธุ      ฉายากุล ผูจัดการทั่วไป 
 5. นางสาวประยูร ศรีพระราม  ผูจัดการฝายบัญชี 
 6. นายวุฒิ วุฒิพงศ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
 7. นายสมบูรณ ชิวปรีชา ผูจัดการฝายธุรการ 
 8. นางสาวนภาพร     เกรียงไกรวาณิช ผูจัดการฝายประสานงานผลิตและขาย 
 9. นายวีรธรรม ภูจิญญาณ ผูจัดการฝายขายตางประเทศ 
 10 นายธนา พจนารถวงศ ผูจัดการฝายขายในประเทศ 
 11. นายสุวิช นอมสูงเนิน ผูจัดการฝายปนดาย 
 12. นายโสภณ       อนุกูล ผูจัดการฝายทอผา 
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ผลประโยชนและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารป 2554 
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน       
 (ก)  คาตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2554 

  หมายเหตุ  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 18  มีมติอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2554 ซึ่งผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแลว ในวงเงินไมเกิน 1,500,000  บาทตอป และมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป 
 (ข)  คาตอบแทนในรปูเงนิเดอืนและโบนสัของกรรมการทีเ่ปนผูบรหิารและผูบรหิาร รวม  12   ราย เปนเงนิ   15.40    ลานบาท 
 คาตอบที่ไมเปนตัวเงิน 
               ไมมี 

 1  นางสาวศรีวารินทร    จิระพรรคคณา     72,000      6,000 

 2  นางอัจฉรา   จันทรฉาย     72,000     132,000  

 3  นางศุทธินี     ขุนวงษา      72,000      120,000      6,000 

 4  นายพิลาศพงษ         ทรัพยเสริมศรี      72,000    120,000 

 5  นายวิชัย    ชัยฐานียชาติ     72,000     

 6  นายฐิติวัฒน             สืบแสง     72,000 

 7  นางสาวดาลัดย        ทรัพยทวีชัยกุล     72,000 

 8  นายบวรรัตน             ดารกานนท   72,000 

 9  นาวาเอกสุพิช           สังขโกวิท    72,000 

            ยอดรวม    648,000     372,000     12,000 

           คาตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม  

     กรรมการ    กรรมการ    กรรมการสรรหา 
  บริษัท ตรวจสอบ และกำหนดคาตอบแทน 

รายชื่อ 
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ  

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
   คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี   เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือ
หุน  ผูลงทุน  ผูมีสวนไดเสีย  และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  วาบริษัทฯ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม   จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ มาประยุกตใชเปนแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ   ดังนี้    
  
1. สิทธิของผูถือหุน     
 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสำคัญถึงการคุมครองสิทธิของผูถือหุน และการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุน
ในการใชสิทธิในเรื่องตางๆ ที่ผูถือหุนสมควรจะไดรับ  จึงกำหนดนโยบายที่จะไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผูถือหุนบริษัทฯ  และอำนวยความสะดวกเพื่อสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนที่นอกเหนือจากสิทธิในการลง
คะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน  เชน สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกำไร/เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน  สิทธิในการไดรับการปฏิบัติ
ที่เทาเทียมกันในการรับซื้อหุนคืนโดยบริษัท  เปนตน   
 ในป 2554  บริษัทฯ ไดปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและอำนวยความสะดวกเพื่อการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 
 1)   อำนวยความสะดวกใหผูถือหุนไดศึกษาหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
โดยเผยแพร ในเว็บไซดของบริษัทฯ ที่ http://www.sahaunion.co.th/ut    และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องลวงหนาไดตั้งแตวัน
ที่ 27 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554  
 2)   เปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลการประชุมเปนการลวงหนา โดยเผยแพรหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุความเห็นของ
คณะกรรมการในแตละวาระ  รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ  แผนที่สถานที่ประชุมและหนังสือมอบฉันทะการ
เขารวมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเขารวมประชุม หรือจัดทำหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไมสามารถเขารวม
ประชุมได ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดก็ได โดยไมจำกัดวาตองเปนผูบริหาร หรือกรรมการของบริษัทเขาประชุมแทน  โดยสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระตางๆ เปนไปตามความประสงคของผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซดของ 
บริษัทฯ ที่ http://www.sahaunion.co.th/ut   เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2554  สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  ครั้งที่ 18  
เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2554  
 ทั้งนี้  หนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะการเขารวมประชุม   บริษัทฯ ไดให
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด จัดสงใหผูถือหุนทุกรายตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7  วันทำการกอนวันประชุมผูถือหุน  
 3)   ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  ครั้งที่ 18  เมื่อวันที่ 19 เมษายน  2554    ไดจัดขึ้น ณ หองประชุมชั้น 1 อาคาร
สำนักงานใหญบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)   ตั้งอยูเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มี
กรรมการเขารวมประชุม  8  คน ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานที่ประชุมไดแจงสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ แบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง รวมถึง
ไดจัดสรรเวลาและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการ แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และตั้งคำถามตอคณะกรรมการในเรื่องที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ  ซึ่งไดบันทึกวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน   ประเด็นคำถามคำตอบ  และมตทิี่ประชุมพรอมทั้งคะแนน
เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละวาระ  ไวในรายงานการประชุมผูถือหุนและ เผยแพรไวที่  website ของบริษัทฯ 
http://www.sahaunion.co.th/ut    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 
   ในการเสนอวาระคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาบริษัทไดเปดเผยขอมูลคาตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม 
ของกรรมการบริษัทแตละราย ไวที่หนา 15   
   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้ง 
ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร 
   ในการประชุมครั้งนี้ ไมมีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในหนังสือนัดประชุม  
 4)   โครงสรางการถือหุนของบริษัท   
   หนา 10  แสดงรายชือ่ผูถอืหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนัปดสมดุทะเบยีนผูถอืหุนครัง้ลาสดุ วนัที ่7 เมษายน 2554 
   หนา10  แสดงการถือหุนของกรรมการแตละราย  ซึ่งรวมสัดสวนการถือหุนของกรรมการแลวได รอยละ 0.12 
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ   
จึงมีนโยบายคุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุนสวนนอย  และไดกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 
  ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ไดแนบขอบังคับบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมครั้งนั้นๆ  ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดทราบทั่วกันถึงนิยาม  หลักเกณฑ วิธีการ และสิทธิตางๆ 
    บรษิทัฯไดแนบหนงัสอืมอบฉนัทะการเขารวมประชมุไปพรอมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ เพือ่อำนวยความสะดวกแก 
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง 
    บริษัทฯไดปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนซึ่งไดกลาวไวในขอที่ 1ในหัวขอการ 
กำกับดูแลกิจการ  
  บริษัทฯ มีนโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน โดยระบุเปนระเบียบขอบังคับ หามใชอำนาจหนาที่ของตน หรืออาศัย
อำนาจหนาที่ของผูอื่นเพื่อประโยชนของตน หรือชวยเหลือผูอื่นในทางมิชอบ  และตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  ทั้งนี้  
บริษัทฯ ไดกำหนดบทลงโทษหากเกิดการกระทำผิดขางตน ซึ่งในป 2554 ไมพบการกระทำความผิดดังกลาว 
    บรษิทัฯ ไดกำหนดใหกรรมการและผูบรหิาร มหีนาทีร่ายงานการมสีวนไดเสยีและรายงานการถอืหลกัทรพัยทกุป  
และตองรายงานการซื้อขายหุนของบริษัทใหทราบทุกครั้ง  โดยเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษารายงานฯ  
  ในป 2554  บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคา และ
มูลคาของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนการทำรายการระหวางกันที่มีสาระ
สำคัญ ประเภทใหเชาอสังหาริมทรัพยที่มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป  
    หนา 24 แสดง การทำรายการระหวางกันกับบริษัทใหญ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันในป 2554   
    ในป 2554  ไมมีรายการระหวางกันประเภทตางๆ ในลักษณะที่เปนการฝาฝน / ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
3. การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย     
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและธุรกรรมตางๆ โดยตระหนักวาความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทกับผูมีสวนได
เสยีเปนปจจยัสำคญัทีจ่ะชวยสงเสรมิใหบรษิทัสามารถเจรญิเตบิโตไดอยางยัง่ยนื   จงึไดจดัทำจรรยาบรรณธรุกจิเพือ่กำหนดนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในแตละกลุม  ดังนี้ 
  1. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และชุมชน 
    ดำเนนิกจิกรรมโดยคำนงึถงึผลกระทบตอสงัคมและชมุชนดวยการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิและรกัษาสิง่แวดลอม  
ตลอดจนปรับปรุง แกไขผลที่อาจกอใหเกิดมลภาวะที่ไมดี 
    พึงมีสวนรวมที่จะชวยเหลือผูประสบภั ย และผูดอยโอกาสอันสมควร 
    พึงมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนดานการพัฒนา และบริการสังคม 
  2. นโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
    ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการที่เกี่ยวของ 
    สงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารดำเนนิกจิกรรมดานความปลอดภยั  อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงาน  
ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 
    สงเสรมิใหพนกังานทกุระดบัเกดิความรู ความสำนกึในเรือ่งความปลอดภยัทัง้ในสถานทีท่ำงานและชวีติประจำวนั 
  3. นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม 
    ปฏบิตัติามขอกฎหมายและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วของกบัสิง่แวดลอมของทางราชการ และขอกำหนดกบัองคกรเกีย่วของ 
อื่นๆ ที่บริษัทฯ ไดทำขอตกลงไวอยางเครงครัด 
    มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง  
    ปองกันและควบคุมการปลอย / กำจัดกากของเสียโดยวิธีการที่ปลอดภัย กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
นอยที่สุดและถูกตองตามกฎหมาย 
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4. ผูถือหุน 
   ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม (Equitable Treatment) และเปนไปตามหลักเกณฑที่ 
กฎหมายกำหนด 
   เคารพสิทธิของผูถือหุนภายใตองคประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  
   ปฏบิตัหินาที ่ตลอดจนตดัสนิใจดำเนนิการใดๆ ดวยความสจุรติใจ และเปนธรรมตอผูถอืหุนทัง้รายใหญ และรายยอย 
และเพื่อผลประโยชนของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยรวม  
   บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน  
   รายงานสถานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถวน
ตามความเปนจริง  
  
 5. ลูกคา 
   ยดึมัน่ และถอืปฏบิตัใินการดำเนนิงานดวยความซือ่ตรง โปรงใส และพงึปฏบิตัติอลกูคาทกุรายดวยความเทาเทยีมกนั 
   ผลิต สงมอบ และใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตองการหรือสูงกวาความคาดหมาย
ของลูกคาในราคาที่เปนธรรม 
   เผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพื่อใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสินคา และบริการ  
   มหีนวยงาน ระบบ หรอืกระบวนการปฏบิตังิานในการรบัฟงขอเสนอแนะ ขอคดิเหน็ หรอืขอรองเรยีนเกีย่วกบัตวัสนิคา  
หรอืการบรกิารอืน่ๆ โดยบรษิทัฯ จะนำเรือ่งราวดงักลาวไปพจิารณา ปรบัปรงุ และดำเนนิการแกไขอยางรวดเรว็ภายในเวลาทีส่มควร 
   รักษาความลับของลูกคา โดยไมนำไปเผยแพรหรือใชเพื่อประโยชนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ  
  
 6. คูคา 
   ปฎิบัติอยางเสมอภาค และเปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย 
   ไมเรยีกรบั หรอืจายผลประโยชนใดๆ นอกเหนอืจากผลประโยชนตามขอตกลงทางการคา หากพบขอมลูวามกีารเรยีก  
รับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะรวมกันกับคูคาตรวจสอบขอเท็จจริง และแกไขปญหาใหเสร็จสิ้น
อยางรวดเร็ว 
   ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และขอตกลงที่ทำกับคูคาอยางเครงครัด หากมีกรณีที่ไม สามารถปฎิบัติใหเปนไปตาม 
ขอตกลงในกรณีใดได บริษัทฯ จะรวมกันกับคูคาในการพิจารณาหาแนวทางแกไขทันที 
 
 7. คูแขงทางการคา 
   ปฎิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาที่ดี 
 
 8. พนักงาน 
   ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด  
   ดูแลเอาใจใส ใหความสำคัญตอการพัฒนา การถายทอดความรู และความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาส 
พนักงานอยางทั่วถึง และสม่ำเสมอ 
   ใหผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของพนกังาน แตละคน 
 ทั้งนี้  ในป 2554 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย โดยสรุป ดังนี้ 
   ชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมกับสภากาชาดไทย 
   รวมกับชุมชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินสามัคคี 
   บริจาคสิ่งของใหกับโรงเรียน 
   จัดกิจกรรม Big Cleaning  รวมถึงการกำจัดยุง แมลงบริเวณรอบโรงงาน หอพัก และโรงอาหาร 
   จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับบริษัทในกลุมเขตบางปู 
   ชวยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำทวม  
   ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 5 ปติดตอกัน 
(พ.ศ. 2550 – 2554)  ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
  นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูลประจำ
ป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปแลว ผูลงทุนและผูสนใจทั่วไป สามารถสืบคนขอมูลของบริษัท   ไดจาก website ของบริษัท  
http://www.sahaunion.co.th/ut หรือ สามารถติดตอไดที่ ฝายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท   02-3231085-87  ตอ 1113   
ทั้งนี้  เลขานุการบริษัทเปนผู ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ  
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
   (ก)  ในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจำป ครัง้ที ่18 เมือ่ วนัที ่19 เมษายน 2554 ทีป่ระชมุมมีตกิำหนดคณะกรรมการ 
มีจำนวน 9 คน  ประกอบดวย 
     กรรมการที่เปนผูบริหาร    2  คน  
     กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร       4   คน 
     กรรมการอิสระและตรวจสอบ       3  คน (คิดเปน 1 ใน 3 ของ   คณะกรรมการทั้งคณะ) 
     หนา 12 แสดงรายนามคณะกรรมการบรษิทัและเลขานกุารบรษิทั และการดำรงตำแหนง ณ 31 ธนัวาคม  2554 
   (ข)  วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ 3 ป 
   (ค) คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เปนบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑของสำนักงาน กลต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   (ง) การดำรงตำแหนงงานปจจุบันของกรรมการแตละราย ไดเปดเผยในรายงานประจำป หนา 4-6    
   (จ)  ประธานกรรมการมใิชบคุคลเดยีวกบักรรมการผูจดัการ  โดยประธานกรรมการมอีำนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบตางกนั  
   (ฉ) เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 
  5.2  คณะกรรมการชุดยอย 
   คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่ง
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด ไดระบุไวที่หนา 12-13     
     คณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระ  มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย โดยมีศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูที่มีความรู
และประสบการณในการสอบทานงบการเงิน  ซึ่งรายละเอียดวุฒิการศีกษาและประสบการณ ตามที่ระบุในหนา 4 
     ดร.พิลาศพงษ ทรัพยเสริมศรี ซึ่งดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
เปนกรรมการตรวจสอบ/อิสระ     
  5.3  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
   (ก) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เชนวิสัยทัศนและภารกิจ 
กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลใหฝายจัดการดำเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
   (ข)  กำกับ ดูแลใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
   (ค) ไดสงเสริมใหจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดกำหนดใหสำนักตรวจสอบภายในตรวจติดตาม
การปฏิบัติและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
   (ง)  กำกับ ดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่
อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน  
   (จ)  เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป  
   (ฉ) กำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งบริษัทฯโดยใหฝายจัดการแตงตั้งคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน กิจกรรม หรือกระบวนการ โดยจัดทำบัญชีความเสี่ยง  และแผนงานเพื่อ
ปองกัน หรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ใหสำนักตรวจสอบภายใน นำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบ และรายงาน
ผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 



20 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2554 ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

  5.4  การประชุมคณะกรรมการ 
   ในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งตามที่กำหนดไวลวงหนา ซึ่งในการประชุม
แตละครั้ง 
    ประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการจะรวมกนัพจิารณาการเลอืกเรือ่งเขาวาระการประชมุคณะกรรมการ และ 
กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไวในวาระอื่นๆ 
    เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบกอนการประชุม 
ลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาขอมูล 
    ใชเวลาไมต่ำกวา 2 ชม.ซึ่งเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปญหาสำคัญกันอยาง 
รอบคอบโดยทั่วกัน  ซึ่งประธานกรรมการไดสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนใหความสนใจกับประเด็น
ทุกเรื่องที่นำสูที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ 
    มีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของ 
กับปญหาโดยตรง เชนสถานการณดานการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เปนตน และเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูง
สำหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
    คณะกรรมการสามารถขอขอมลูทีจ่ำเปนเพิม่เตมิไดจากกรรมการผูจดัการหรอืเลขานกุารบรษิทั หรอืผูบรหิารอืน่ 
ที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว 
    กรรมการทีไ่มเปนผูบรหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวางกนัเองตามความจำเปนเพือ่อภปิรายปญหาตางๆเกีย่วกบั 
การจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และจะแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย 
    จำนวนครั้งที่กรรมการแตละราย เขาประชุม ไดระบุไวที่หนา 14   
  5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการบริษัทไดประเมินตนเองประจำป 2554  ตามแบบประเมินของศูนยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เทียบกับผลการประเมินประจำป 2553  ดังนี้ 
 
       หัวขอประเมิน    2554    2553 
   1    โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ     93.89%    90.23% 
   2   บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     86.11%   89.02% 
   3  การประชุมคณะกรรมการ     93.40%    92.33% 
   4   การทำหนาที่ของกรรมการ     89.68%    91.56% 
   5  ความสัมพันธกับฝายจัดการ     92.78%    94.09% 
   6   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร    87.50%    88.26% 
       คะแนนรวม    89.87%    90.45% 
 
  จากผลการประเมิน  คณะกรรมการมีความเห็นใหมีการทบทวนทำความเขาใจความหมายของแตละหัวขอใหตรงกัน  
โดยใชเวลาหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว สำหรับการประเมินตนเองในปตอไป 
  5.6  คาตอบแทน 
   (ก)  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีหนาที่ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
ภายในกรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  
   (ข)  คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง อยูภายใตกรอบโครงสรางเงินเดือนตามกลุมงาน ซึ่งมี
การปรับปรุงเปนครั้งคราว และเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด  โดยระดับคาตอบแทนจะพิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 
  5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
   (ก)  คณะกรรมการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่  เชนหลักสูตร DAP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักสูตรบริหารความ
เสี่ยงสำหรับผูบริหาร เปนตน 
   (ข) ฝายจัดการไดจัดทำเอกสารแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจและขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม  
   (ค)  กรรมการผูจัดการจะรายงานถึงแผนการพัฒนาผูบริหารและการสืบทอดงาน  
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6. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
  บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการนำขอมูลที่เปนความลับของบริษัทไปเปดเผยตอบุคคลภายนอก โดยกำหนดให
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของบริษัท พนักงานที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทาง
วินัยตามระเบียบบริษัท  และบริษัทฯ ใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียและการถือครองหลักทรัพย เปนประจำทุก
ปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และใหเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษา 
 
7. บุคลากร      
   (ก) บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่  31  ธ.ค. 2554  จำนวน 724 คน ลดลงจากป 2553 จำนวน 68 คน     
   (ข) ไมมีกรณีพิพาท ดานแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา  3  ปที่ผานมา  
   (ค) ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
                (หนวย : ลานบาท)  
              ป 2554        ป 2553  
      เงินเดือนและคาแรงงาน 101.92 96.84     
       โบนัส 12.22 12.16             
      เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.61 2.44     
                               รวม 116.75 111.44    
    
   (ง) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน      
   บรษิทัฯ จดัใหมกีารอบรมพนกังานในทกุระดบัชัน้ในโครงการอบรมทีเ่หมาะสมเปนประจำในแตละป เพือ่ใหพนกังาน 
มีความรู  ความชำนาญ  และทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤Á¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤Á  
 

 ภาพกิจกรรม ดานสิ่งแวดลอม,สังคม,แรงงานสัมพันธ,ศาสนา,การศึกษา และสุขอนามัย ประจำป 2554  
  
 กิจกรรม ดานสิ่งแวดลอม      
  -  พนักงานรวมกันตัดแตงกิ่งไม บริเวณหอพักฯ เพื่อใหสวยงามเปนระเบียบและนาอยูอาศัยยิ่งขึ้น   
  -  จัดการฉีดยาฆาแมลง บริเวณรอบๆโรงงานและหอพักฯ เปนประจำทุกๆ 3 เดือน        
 กิจกรรม ดานสังคม           
  -  ตัวแทนของบริษัทฯ ไดมอบเงินและสิ่งของประกอบดวยเครื่องอุปโภค/บริโภค ที่พนักงานรวมกันบริจาค ใหแก รองผู 
   อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อนำไปชวยเหลือผูประสพภัยน้ำทวม      
     -  ตวัแทนฝายบรหิาร มอบสิง่ของเครือ่งอปุโภค/บรโิภค ใหแกคณะกรรมการสวสัดกิาร นำไปชวยเหลอืผูประสพภยันำ้ทวม   
 กิจกรรม ดานแรงงานสัมพันธ         
  -  ตวัแทน ฝายนายจางและฝายลกูจาง เขารวมรบัรางวลัสถานประกอบการดเีดน ดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดกิารแรงงาน  
   ประจำป 2554 จาก พณฯทานเผดิมชัย สะสมทรัพย รัฐมลตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ อิมแพค 
   เมืองทองธานี      
  -  ตัวแทนฝายนายจาง รวมถายภาพแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ หลังจากบริษัทฯไดรับรางวัลสถาน 
   ประกอบการดีเดน ติดตอกัน 5 ปซอน   
 กิจกรรม ดานศาสนา 
   รวมทำบญุถวายเทยีนพรรษา เนือ่งในวนัเขาพรรษาวดัศรจีนัทราราม ต.บางปใูหม อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ   
 กิจกรรม ดานการศึกษา           
  -  คณะกรรมการสวัสดิการมอบสิ่งของบริจาค เนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ (7 ม.ค. 2555) ใหแก ผูอำนวยการโรงเรียน 
   วัดตำหรุ ตำบลบางปูใหม  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปรากร    
 กิจกรรม ดานสุขอนามัย   
  -  จัดใหมีการแขงขันกีฬามหาสนุก เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดออกกำลังกาย (ฟุตบอล ชาย-หญิงผูอาวุโส)   
  -  การแขงขันกีฬามหาสนุก (ปดตาตีหมอ)      
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¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹  
 

 บริษัทไดจัดทำขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสอบทานใหบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายใน    ตลอดจนรับ
ทราบผลการตรวจสอบ   พิจารณารายงานของฝายจัดการและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารในการแกไขขอ
บกพรอง และติดตามผลการปรับปรุงแกไข  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  
  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด โดย
ไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวม เพื่อรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชีและใหขอคิดเห็นตอแผนการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได  ซึ่งผูสอบบัญชีฯ ไดให
ความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ  
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  1/2555  เมื่อวันที่  17  มกราคม 2555   คณะกรรมการบริษัทใหความ
เห็นชอบถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำป 2554   วาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
ตามองคประกอบหลักทั้ง 5 สวน   ดังนี้  
  สวนที่  1. องคกรและสภาพแวดลอม  
  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลใหมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได  เหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  และไมเปนเหตุจูงใจใหพนักงานอาจมีการทุจริต 
  โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ไดกำหนดสายการบังคับบัญชา ไวอยางชัดเจน  มีการจัดทำเปนเอกสารระเบียบ
ปฏิบัติ คูมือการทำงาน รวมถึงขอกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดใหผูบริหาร และผูจัดการทุกระดับ รวมถึงพนักงานที่ทำหนาที่ทาง 
ธุรกรรมกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกลงนามในหนังสือรับรองการไมกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
  สวนที่  2. การบริหารความเสี่ยง  
  บริษัทฯ  มีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องสภาวะการตลาด  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ผล
ประกอบการของบริษัทรวม  ซึ่งบริษัทฯ  กำหนดเปนปจจัยความเสี่ยงที่จะมีผลตอการดำเนินธุรกิจ และเมื่อเกิดเหตุการณจะมีการ
วเิคราะห  กำหนดแนวทางการปฏบิตัแิละผูรบัผดิชอบดำเนนิการ  ตลอดจนการรายงานความกาวหนาในการปฏบิตัแิละผลลพัธทีไ่ด  
  บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ โดยแตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทบทวน กิจกรรม หรือ
กระบวนการภายใน โดยจัดทำบัญชีความเสี่ยง  และแผนงานเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ใหสำนักตรวจสอบภายใน นำ
ผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการ และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  สวนที่  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร    
  บริษัทฯ ไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย
สินออกจากกันโดยเด็ดขาด  มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร  บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยถือ
เสมือนเปนรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และนำเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กอนเสนอขออนุมัติในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  สวนที่  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  
  บริษัทฯ ไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  รวมทั้งมีผูที่เกี่ยวของเขาชี้แจง 
ตอบขอซักถาม ซึ่งจะมีการบันทึก ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุมกรรมการ   
  การปฏิบัติงานดานบัญชี  มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ เปนหมวดหมู ตามระยะ
เวลาที่กฏหมายกำหนด   มีการสอบทานนโยบายบัญชีวาเปนไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริษัท 
  สวนที่  5. ระบบการติดตาม  
  บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินธุรกิจทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  พรอมชี้แจง และแนวการ
แกไขในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  และถือเปนวาระเรื่องสืบเนื่องที่ตองแกไขอยางถูกตองและรายงานใน
การประชุมกรรมการประจำเดือน 
  บริษัทฯ กำหนดใหสำนักตรวจสอบภายใน มีหนาที่สอบทานการปฏิบัติ  และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหาร และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทใน
ทุกไตรมาส 
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 ในป 2554  บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ดังนี้ 

 

 จำนวนเงิน (ลบ) 
  ชื่อ / ความสัมพันธ    รายการ     2554 2553     นโยบายการกำหนดราคา    ความจำเปน 

 
 บมจ.สหยูเนี่ยน /   ซื้อวัตถุดิบ 807     538 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม เปนการจัดหารวมกันสำหรับ 
 บริษัทใหญ    ของบริษัทใหญ บริษัทในกลุม เพื่อมีอำนาจในการ  
      ตอรองเรื่องราคาและปริมาณ   
 บริษัท TCUA /    ขายสินคาและวัตถุดิบ 292 246 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 บริษัทรวม     ในลักษณะ supply chain 
    ซื้อสินคา 2 3 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม 
     ของบริษัทรวม 
    จำหนายเครื่องจักร 
      และอุปกรณ    4     - ราคาที่ตกลงรวมกัน 
    รายไดคาเชา 12    11    ราคาตามสัญญา     ตามขอตกลงสัญญารวมทุน      รายไดอื่นๆ    6    7     ราคาตามสัญญา 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน /   ขายสินคาและวัตถุดิบ 8    10     ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 มีกรรมการรวม      ในลักษณะ supply chain 
 และ SU เปนผูถือหุน   ซื้อสินคาและวัตถุดิบ 11 2 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของ 
 รายใหญ    บริษัทที่เกี่ยวของกัน  
    รายไดคาเชา 6 6 ราคาตามสัญญา ไดประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอทรัพยสิน 
      ที่ไมไดใชงานแลว / ไมเหมาะสมกับ 
    รายไดอื่นๆ    3    2    ราคาตามสัญญา  การผลิตปจจุบันของบริษัทฯ 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี รายละเอียดดังนี้  
                   (หนวย: พันบาท)  
 2554    2553 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัทใหญ     700    1,556 
 บริษัทรวม     8,099     80,139 
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)     753    1,949 
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ถือหุนโดยบริษัทฯ)     63    77 
 อื่นๆ     13     17 
 รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน      9,628     83,738 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของ  
 บริษัทใหญ      124,772      204,101 
 บริษัทรวม      128      656 
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)      390     111 
 อื่นๆ     70     75 
 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน      125,360     204,943 
 
 นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต ของรายการซึ่งเปนธุรกิจปกติ หรือตามขอตกลงของสัญญายัง
ดำเนินตอไป ตามเงื่อนไขที่เปนธรรมเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน 
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ภาพรวมของผลการดำเนินงาน 
 ในป 2554 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงผลกำไรสุทธิ 14.70 ลานบาท  กำไรลด
ลง 462.15  ลานบาท หรือรอยละ 96.92 เมื่อเทียบกับป 2553  ซึ่งมีกำไรสุทธิ 476.85 ลานบาท สำหรับงบการเงินซึ่งแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย แสดงผลกำไรสุทธิ 22.82 ลานบาท กำไรลดลง 448.54  ลานบาท หรือรอยละ 95.16 เมื่อเทียบกับ ป 
2553 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 471.35 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ไดปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือตามมาตราฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 2 เรื่องสินคาคงเหลือ เพื่อใหสินคาคงเหลือแสดงมูลคาไมสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ  อันเปนผลมาจากในป 2554 
ราคาเสนใยฝายในตลาดโลก มีความผันผวนมากเปนประวัติการณ กลาวคือ ปรับราคาขึ้นสูงในชวงครึ่งปแรก และปรับลดลงมาก
ในชวงครึ่งปหลัง  และในป 2554  บริษัทฯ ไมมีรายการพิเศษจากการจำหนายที่ดิน ดังเชนในป 2553   
 การรายงานขอมูลตอไปนี้จะเปนภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย 
 
 วิเคราะหผลการดำเนินงานที่ผานมา 
  
 รายไดจากการขายและบริการ 
 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการ 1,089.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 79.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.88  เมื่อเทียบ
กับป 2553 สาเหตุหลักมาจาก  ในชวงตนป 2554 ราคาฝายมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น ทำใหลูกคา มีคำสั่งซื้อสินคาเพิ่มขึ้น และ 
บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายขึ้นไดตามสภาวะการตลาด 
  
 รายไดอื่น 
  บริษัทฯ มีรายไดอื่น รวม 107.59  ลานบาท ลดลง 558.74  ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553 สาเหตุหลัก มาจากในป 
2554  บริษัทฯ ไมมีรายการพิเศษจากการจำหนายที่ดิน ดังเชนในป 2553      
  
 ตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร 
 บริษัทฯ มีตนทุนขายรวม  1,065.77  ลานบาท เพิ่มขึ้น 94.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.76  เมื่อเทียบกับป 2553  
ตนทุนขาย ประกอบดวย  
    ตนทุนขายและบริการ 927.34 ลานบาท 
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ 138.43 ลานบาท   
    คาใชจายในการขายและบรหิารของป 2554  มจีำนวน 63.94 ลานบาท ลดลง 44.37 ลานบาท คดิเปนรอยละ  
40.97  เมื่อเทียบกับป 2553  จำนวนที่ลดลงประกอบดวย  
    คาใชจายในการขาย ลดลง 21.31 ลานบาท  ไดแก คาใชจายในการสงออก 
    คาใชจายในการบริหาร ลดลง 23.06 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากการโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของ
เงินลงทุนใน บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด จำนวน 20.97 ลานบาท  
  
 สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 บริษัท ฯ รับรูสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมรวมเปนเงิน  10.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.61 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทฯไดบันทึกบัญชีตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนด 
  
 คาใชจายทางการเงิน 
 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงิน ไดแก ดอกเบี้ยจาย  0.96  ลานบาท  ลดลง 0.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.98 
เนื่องจากบริษัท ฯใช สินเชื่อ จากสถาบันการเงิน นอยกวาป 2553  
  
 กำไร(ขาดทุน) 
 บรษิทัฯ มผีลกำไรกอนภาษเีงนิไดนติบิคุคล 76.37 ลานบาท หกัภาษเีงนิไดนติบิคุคล 53.55 ลานบาท ทำใหใน ป 2554 
บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ 22.82 ลานบาท ลดลง 448.54 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553ซึงมีผลกำไรสุทธิ 471.35 ลานบาท 
 สรปุ บรษิทั ฯ มกีำไรสทุธ ิ0.04 บาทตอหุนสามญั ลดลงเมือ่เทยีบ กบัป 2553 ซึง่ม ีกำไรสทุธ ิ10.01 บาทตอหุนสามญั 
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ฐานะการเงิน 
 
 สินทรัพย  
 สวนประกอบของสินทรัพย 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยหมนุเวยีน 430.29 ลานบาท และสนิทรพัยไมหมนุเวยีน 713.18 ลานบาท  
คิดเปนสินทรัพยรวม 1,143.47 ลานบาท ลดลง 223.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.35  เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 ประกอบดวย 
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลง 177.58 ลานบาท 
   เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก พันธบัตรรัฐบาล ลดลง 65.00 ลานบาท 
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 139.57 ลานบาท 
   สินคาคงเหลือสุทธิ เพิ่มขึ้น 156.07 ลานบาท 
   เงินลงทุนในบริษัทรวม ลดลง 14.16 ลานบาท 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น 12.72 ลานบาท 
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ลดลง 5.67 ลานบาท 
   ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 11.45  ลานบาท 
   สินทรัพยอื่นๆ ลดลง 1.74  ลานบาท ไดแก สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  
 
 คุณภาพของสินทรัพย 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดคงเหลือ 51.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.53 ของ
สินทรัพยรวม ในการขายสินคาใหกับลูกคาในตางประเทศ บริษัทฯ กำหนดใหลูกคาทำการเปดเลตเตอรออฟเครดิตกอนการสง
มอบ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่คางชำระเกิน
กำหนด และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รายตัว ซึ่งในป 2554 ไมมีลูกหนี้การคาที่คางชำระเกินกำหนด บริษัทฯ จึงไมมี
ความจำเปนตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดสินคาคงเหลือตามราคาทุน 517.61 ลานบาท บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อ
การลดมูลคาสินคาคงเหลือ ตามอายุคงคางของสินคาคงเหลือ  และตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินคาคงเหลือ  รวม
เปนเงิน 151.18  ลานบาท ทำใหมียอดสินคาคงเหลือสุทธิ 366.43  ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.05 ของสินทรัพยรวม  เพิ่มขึ้น  
128.00 ลานบาท  เมื่อเทียบกับป 2553  
 รายการเงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนเงินสุทธิรวมกัน  307.52 ลานบาท  โดยไมจำเปน
ตั้งดอยคา  เพราะบริษัทฯไดมีการประเมินคุณภาพของเงินลงทุนอยางสม่ำเสมอ พบวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนไมมีการลดลง
อยางมีสาระสำคัญ 
  
 หนี้สิน 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2554 บริษทัฯ มหีนีส้นิหมนุเวยีน 175.49 ลานบาท หนีส้นิไมหมนุเวยีน 92.82  ลานบาท คดิเปน 
หนี้สินรวม 268.31  ลานบาท ลดลง 113.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.78  เมื่อเทียบกับสิ้นป 2553 การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนไปตามปกติของธุรกิจ กลาวคือ 
 หนี้สินหมุนเวียนประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 161.93 ลานบาท ซึ่งมีการชำระตามระยะเวลาที่กำหนด 
ทั้งนี้สอดคลองกับการรับชำระเงินจากลูกหนี้การคา  มีภาษีเงินไดคางจาย 2.69 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นอีก 
10.87 ลานบาท  
 สวนหนี้สินไมหมุนเวียนประกอบดวย สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 40.91  ลานบาท  ซึ่งบริษัทฯ ปฎิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน และรายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี 51.91 ลานบาท  
 
 สวนของผูถือหุน    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554  บริษัทฯ มีมูลคาของสวนของผูถือหุน  875.16 ลานบาท ลดลง 109.71 ลานบาท  คิด
เปนรอยละ 11.14 เมื่อเทียบกับป 2553 จำนวนที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
   องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ลดลง  30.53  ลานบาท 
   กำไรสะสม ที่ยังไมไดจัดสรร ลดลง 79.18 ลานบาท 
 
 แหลงที่มาของเงินทุน 
 โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 ประกอบดวยหนี้สินรวม 268.31 ลานบาท และสวนของผู
ถือหุน 875.16 ลานบาท คิดเปนสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.31 ตอ 1  ในป 2553  เทากับ  0.39 ตอ 1 
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กระแสเงินสด 
 งบกระแสเงนิสด สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2554 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 10.72 ลานบาท  
ลดลง  177.58  ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553  ดังนี้ 
 
 จากกิจกรรมดำเนินงาน ลดลง 100.40 ลานบาท 
 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย และหนี้สิน 228.97  ลานบาท รายการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัย และหนีส้นิ 261.10   ลานบาท ทำใหเงนิสดใชไปกจิกรรมดำเนนิงาน ลดลง 32.13 ลานบาท  จายดอกเบีย้  
0.15  ลานบาท จายภาษเีงนิได 68.13 ลานบาท สาเหตหุลกัคอื ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ ลดลง 139.65 ลานบาท  สนิคาคงเหลอื 
เพิ่มขึ้น 294.21 ลานบาท 
 
 จากกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้น 25.36  ลานบาท 
 บริษัทฯ ไดรับเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  65.00 ลานบาท ไดรับเงินสดจากการ จำหนายที่ดิน อาคาร เครื่องจักร 
และอุปกรณที่ไมมีแผนใชงาน 8.93 ลานบาท  รับเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1.75 ลานบาท  ใชเงินในการซื้อเครื่องจักร 
และอุปกรณ 50.32  ลานบาท 
 
 จากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง 102.54  ลานบาท  
 บริษัทฯ ไดจายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.54  ลานบาท และจายเงินปนผลงวด
สุดทายของป 2553 จำนวน 102 ลานบาท 
 
 สภาพคลอง 
 บริษัท ฯ มีสภาพคลองโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญดังนี้ 
   อัตราสวนสภาพคลองเทากับ    2.45  เทา  
   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็วเทากับ   0.28 เทา  
   อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือเทากับ    3.70 เทา  
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ    35 วัน  
 
 รายจายลงทุน 
 ในป 2554  บริษัทฯ มีรายจายลงทุนในการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ 50.32  ลานบาท 
 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 
 ปจจุบันบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดียังมีปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการ
ดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต อาทิเชน  
   มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12  เรือ่งภาษเีงนิได ซึง่จะมผีลบงัคบัใชสำหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน หรอืหลงั 
วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนึ้สินระหวาง
เกณฑทางบัญชีและภาษีอากร  เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กำหนด 
   สภาพปญหาวัตถุดิบที่มีความผันผวนอยางมากทางดานราคา และขอจำกัดทางดานปริมาณและระยะเวลา 
การสงมอบที่ตองการ  ซึ่งมีผลกระทบมาจากความแปรปรวนของสภาวะ ดิน ฟา อากาศ รวมถึงความตองการของประเทศผูนำเขา
รายใหญที่มีอิทธิพลตอราคาตลาดโลก 
   ความสามารถในการดำเนินกิจการของลูกคาที่จะฟนตัวจากผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ทางยุโรป  
และภัยทางธรรมชาติที่มีความรุนแรง และบอยขึ้นโดยทั่วไป 
 
 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 (ก)  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 ผูสอบบญัชขีองบรษิทั  คอื นายณรงค  พนัตาวงษ หรอืนายศภุชยั  ปญญาวฒัโน  หรอืนางสาวศริาภรณ  เอือ้อนนัตกลุ   
สงักดั บรษิทั สำนกังาน เอนิสท แอนด ยงั  จำกดั  เปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจำป  2554  และกำหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ 
งบการเงินสำหรับป เปนเงิน 470,000 บาท คาการสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ รวม 3 ไตรมาส เปนเงิน 360,000 
บาท  คาการสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทรวมรวม  3 ไตรมาส เปนเงิน  90,000 บาท  รวมเปนคาสอบบัญชีทั้งสิ้น  
920,000 บาทตอป   บริษัท ไมมีการจายคาสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชีหรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และ
สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
 (ข)  คาบริการอื่น (non- audit fee)  
 บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น (Non  Audit Fee) นอกจากขางตนไมมีงานบริการอื่นที่ไมแลว
เสร็จที่ตองจายในปถัดไปใหกับผูสอบบัญชี หรือสำนักงานดังกลาวอีก 
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เรียน ทานผูถือหุน 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.อจัฉรา จนัทรฉาย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางศทุธนิ ีขนุวงษา  และดร.พลิาศพงษ  ทรพัยเสรมิศร ี 
เปนกรรมการตรวจสอบในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดจัดใหมีการประชุมรวม 5 ครั้ง และมีการหารือรวม
กับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้ 
 1. การสอบทานงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงนิประจำป 2554  รวมกบัฝายบรหิารและสำนกังานตรวจสอบภายใน โดยไดเชญิผูสอบบญัชรีวมประชมุทกุครัง้ 
ที่มีการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป  เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทำงบการเงินเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวมประชุม 1 ครั้ง เพื่อ
ปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอสังเกตของผูสอบบัญชี และใหขอคิดเห็นตอแผนการตรวจสอบบัญชีของผูสอบ
บัญชี  
 2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ เปนลายลกัษณอกัษร ไดกำหนดไว พบวากรรมการบรษิทัฯ ผูบรหิาร และพนกังาน 
มีการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม   และไมเกิดปญหาในเรื่องจรรยาบรรณใดๆ 
 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อนำผลประเมินความเสี่ยง 
มาใชในการวางแผนตรวจติดตามภายในตอไป 
 4. การสอบทานการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทาน 
และพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำป   และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน พบวาการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน 
 5. การสอบทานรายงานระหวางกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และใหความเห็นการเขา
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ มีความโปรงใส และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายโดย
เทาเทียมกัน และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
ปกติ และมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และเพียงพอ 
 6. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเอง 
และกรรมการทานอื่น และประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลอง
กับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
ปฏิบัติงานครบถวนตามขอบเขต หนาที่  และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 7. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2554  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบ
ใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2554 
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบใหความสำคัญกับการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อให บริษัทฯ 
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  
 
   (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย) 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº  



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2554 ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 29

 

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμ ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμ ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เปนผูรบัผิดชอบตองบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ 
ในรายงานประจำป   งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช 
นโนบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคญัอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให
มั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน สวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ 
และสามารถสรางความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลตอความนาเชือ่ถอืไดของงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 
 
       ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
  
 (นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา) (นายวิชัย ชัยฐานียชาติ) 
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ 
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 ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสดที่เกี่ยวของสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) และได
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหาร
ของกจิการเปนผูรบัผดิชอบตอความถกูตองและครบถวนของขอมลูในงบการเงนิเหลานี ้สวนขาพเจาเปนผูรบัผดิชอบ
ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำมาเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดย
ผูสอบบัญชีทานอื่นในสำนักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว
ตามรายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลวางบการเงนิแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิ
อันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการ
ดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 โดยมไิดเปนการแสดงความเหน็อยางมเีงือ่นไขตองบการเงนิขางตน ขาพเจาขอใหสงัเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน
การบญัชใีหมทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชเีพือ่จดัทำและนำเสนองบการเงนินี ้ทัง้นีบ้รษิทัฯไดปรบัยอนหลงังบการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

 
 
 
ณรงค พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2555 

เสนอต่อผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
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 งบการเงิน    

 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9  10,722,526  188,303,518  10,722,526  188,303,518  

เงินลงทุนชั่วคราว  -  65,000,000  -  65,000,000  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 10  51,767,832  191,335,331  51,767,832  191,335,331  

สินคาคงเหลือ 11  366,430,943  210,357,843  366,430,943  210,357,843  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  1,368,200  3,081,983  1,368,200  3,081,983  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  430,289,501  658,078,675  430,289,501  658,078,675  

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทรวม  12  182,125,338  196,284,701  211,247,100  211,247,100  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  13  125,399,300  112,681,661  125,399,300  112,681,661  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  14  52,885,144  58,551,474  52,885,144  58,551,474  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15  352,416,934  340,968,274  352,416,934  340,968,274  

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  357,870  385,870  357,869  385,869  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  713,184,586  708,871,980  742,306,347  723,834,378  

รวมสินทรัพย  1,143,474,087  1,366,950,655  1,172,595,848  1,381,913,053  

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)

 ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹  ³ ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 2553 Ë¹‹ÇÂ : ºÒ· § § 
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 16  6,836  545,139  6,836  545,139  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 17  161,933,421  263,109,700  161,933,421  263,109,700  

ภาษีเงินไดคางจาย  2,694,041  17,268,249  2,694,041  17,268,249  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  10,855,313  6,701,634  10,855,313  6,701,634  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  175,489,611  287,624,722  175,489,611  287,624,722  

หนี้สินไมหมุนเวียน      

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 18  40,911,807  38,079,994  40,911,807  38,079,994  

รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี 14  51,911,234  56,377,900  51,911,234  56,377,900  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  92,823,041  94,457,894  92,823,041  94,457,894  

รวมหนี้สิน  268,312,652  382,082,616  268,312,652  382,082,616  

สวนของผูถือหุน      

ทุนเรือนหุน      

ทุนจดทะเบียน      

 หุนบุริมสิทธิ 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 19  150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000  

 หุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  

   600,000,000  600,000,000  600,000,000  600,000,000  

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว      

 หุนบุริมสิทธิ 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 19  150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000  

 หุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000  

กำไรสะสม       

 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 20  150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000  

 ยังไมไดจัดสรร   71,278,229  150,461,968  140,723,696  228,020,937  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  53,883,206  84,406,071  13,559,500  21,809,500  

รวมสวนของผูถือหุน   875,161,435   984,868,039   904,283,196   999,830,437  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,143,474,087  1,366,950,655  1,172,595,848  1,381,913,053 

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงิน    

 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)

ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (μ ‹Í) 
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§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹  

 งบการเงิน    

 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)

รายได      

รายไดจากการขายและบริการ  1,089,134,304  1,009,560,330  1,089,134,304  1,009,560,330  

รายไดอื่น      

 รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ  47,169,128  40,069,002  47,169,128  40,069,002  

 กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  6,342,600  548,617,967  6,342,600  548,617,967  

 รายไดคาเชา  18,073,065  17,638,421  18,073,065  17,638,421  

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  14,709,300  33,338,972  14,709,300  33,338,972  

 รายไดเงินปนผล 13  1,750,000  5,660,000  1,750,000  5,660,000  

 อื่นๆ  19,549,949  21,009,617  21,754,250  23,213,917  

รวมรายได  1,196,728,346  1,675,894,309  1,198,932,647  1,678,098,609  

คาใชจาย      

ตนทุนขายและบริการ  927,344,766  973,255,519  927,344,766  973,255,519  

ขาดทุนจากการปรับลดมูลคา

 สินคาคงเหลือ (โอนกลับบัญชี) 11   138,428,025  (2,246,115) 138,428,025  (2,246,115) 

รวมตนทุนขาย  1,065,772,791  971,009,404  1,065,772,791  971,009,404  

คาใชจายในการขาย  23,650,212  44,957,032  23,650,212  44,957,032  

คาใชจายในการบริหาร 13  40,289,269  63,353,457  40,289,269  63,353,457  

รวมคาใชจาย  1,129,712,272  1,079,319,893  1,129,712,272  1,079,319,893  

กำไรกอนสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม      

 คาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคล  67,016,074  596,574,416  69,220,375  598,778,716  

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12  10,317,803  (3,290,741) -  -  

กำไรกอนคาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินไดนิติบุคคล 77,333,877  593,283,675  69,220,375  598,778,716  

คาใชจายทางการเงิน  (963,770) (1,174,994) (963,770) (1,174,994) 

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  76,370,107  592,108,681  68,256,605  597,603,722  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 22  (53,553,846) (120,754,812) (53,553,846) (120,754,812) 

กำไรสำหรับป  22,816,261   471,353,869   14,702,759   476,848,910  

กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 23   

กำไร (ขาดทุน)   0.04  10.01  (0.14) 10.13  

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹  
 

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 2553 Ë¹‹ÇÂ : ºÒ· §§  



34 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2554 ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

 งบการเงิน    

 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ 

 หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)
กำไรสำหรับป   22,816,261  471,353,869  14,702,759  476,848,910  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     

 หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทฯ  (8,250,000) 18,200,000  (8,250,000) 18,200,000  

 หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทรวม  (22,272,865) 49,302,931  -  -  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป   (30,522,865) 67,502,931  (8,250,000) 18,200,000  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  (7,706,604) 538,856,800  6,452,759  495,048,910   

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨  
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ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  
 

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ· § § 

 หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ สำรองตามกฏหมาย (ขาดทุน) ของบริษัทฯ ของบริษัทรวม ผูถือหุน 

 ที่ออกและชำระแลว จัดสรรแลว - ยังไมไดจัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเผื่อขาย สวนของ 

   องคประกอบอื่น - กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

   สวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนจากการวัดมูลคา  

 ทุนเรือนหุน   กำไรสะสม เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 - ตามที่รายงานไวเดิม 150,000,000  450,000,000  108,535,525  (73,066,691) 3,609,500  13,293,640  652,371,974  

ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ       

 ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5)  -  -  -  639,265  -  -  639,265  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 - หลังการปรับปรุง 150,000,000  450,000,000  108,535,525  (72,427,426) 3,609,500  13,293,640  653,011,239 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ปรับปรุงใหม) -  -  -   471,353,869  18,200,000  49,302,931  538,856,800 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -  -  -  (207,000,000) -  -  (207,000,000) 

โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสำรองตามกฎหมาย -  -  41,464,475  (41,464,475) -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 - หลังการปรับปรุง 150,000,000  450,000,000  150,000,000  150,461,968  21,809,500  62,596,571  984,868,039 

   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 - ตามที่รายงานไวเดิม 150,000,000  450,000,000  150,000,000  154,290,111   21,809,500  62,596,571  988,696,182  

ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ       

 ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5) -  -  -  (3,828,143) -  -  (3,828,143) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 - หลังการปรับปรุง 150,000,000  450,000,000  150,000,000  150,461,968  21,809,500   62,596,571  984,868,039 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24) -  -   -   (102,000,000)  -   -  (102,000,000) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  -   -   -   22,816,261   (8,250,000) (22,272,865) (7,706,604) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 150,000,000   450,000,000   150,000,000   71,278,229   13,559,500   40,323,706  875,161,435 

   

          

  

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รวม 
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ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (μ ‹Í) 
 

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ· § § 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 - ตามที่รายงานไวเดิม 150,000,000  450,000,000  108,535,525  (3,114,094) 3,609,500  709,030,931  

ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ      

 ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5) -  -  -  2,750,596  -  2,750,596  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 - หลังการปรับปรุง 150,000,000  450,000,000  108,535,525  (363,498) 3,609,500  711,781,527  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ปรับปรุงใหม) -  -   -   476,848,910  18,200,000  495,048,910  

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)  -   -   -   (207,000,000)  -  (207,000,000) 

โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสำรองตามกฎหมาย -  -   41,464,475   (41,464,475)  -  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 - หลังการปรับปรุง 150,000,000   450,000,000   150,000,000   228,020,937   21,809,500  999,830,437  

  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 - ตามที่รายงานไวเดิม  150,000,000   450,000,000   150,000,000   230,657,138   21,809,500  1,002,466,638  

ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ      

 ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5) -  -   -   (2,636,201)  -  (2,636,201) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 - หลังการปรับปรุง 150,000,000  450,000,000   150,000,000   228,020,937   21,809,500  999,830,437  

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)  -   -   -   (102,000,000)  -  (102,000,000) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  -   -   -  14,702,759   (8,250,000) 6,452,759  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  150,000,000   450,000,000   150,000,000   140,723,696   13,559,500  904,283,196  

    

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้       

        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ สำรองตามกฏหมาย (ขาดทุน) ในหลักทรัพยเผื่อขาย สวนของผูถือหุน  

 ที่ออกและชำระแลว จัดสรรแลว - ยังไมไดจัดสรร จากการวัดมูลคาเงินลงทุน รวม 

   องคประกอบอื่น -   

   กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

 ทุนเรือนหุน กำไรสะสม สวนเกิน(ต่ำกวา)ทุน 
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 งบการเงิน    

 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2554 2553 2554 2553

  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน      

กำไรกอนภาษี   76,370,107   592,108,681  68,256,605  597,603,722  

รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)     

 จากกิจกรรมดำเนินงาน      

 คาเสื่อมราคา   52,085,563   45,695,934   52,085,563   45,695,934  

 การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ (โอนกลับ)  138,428,025   (2,246,115)  138,428,025   (2,246,115) 

 กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (6,342,600)  (548,617,967)  (6,342,600)  (548,617,967) 

 โอนกลับคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน   (20,967,639)  -   (20,967,639)  -  

 สวนแบง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   (10,317,803)  3,290,741   -   -  

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง   (77,736)  (3,977,466)  (77,736)  (3,977,466) 

 รับรูรายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี   (2,262,365)  (2,262,365)  (4,466,666)  (4,466,666) 

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน   3,662,138   3,876,990    3,662,138   3,876,990  

  เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   (1,750,000)  (5,660,000)  (1,750,000)  (5,660,000) 

 คาใชจายดอกเบี้ย  145,687   23,880   145,687   23,880  

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย     

 และหนี้สินดำเนินงาน   228,973,377   82,232,313   228,973,377   82,232,312  

สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น   139,649,670   (43,056,374)  139,649,670   (43,056,374) 

 สินคาคงเหลือ   (294,213,262)  (29,948,148)  (294,213,262)  (29,948,148) 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   1,713,783   (659,812)  1,713,783   (659,812) 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   28,000   (66,090)  28,000   (66,089) 

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น   (101,180,714) 151,831,181  (101,180,714) 151,831,181  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (6,272,582)  6,118,773   (6,272,582)  6,118,773  

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน   (830,325)  (1,428,357)  (830,325)  (1,428,357) 

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน   (32,132,053)  165,023,486   (32,132,053)  165,023,486  

 จายดอกเบี้ย   (145,687)  (23,880)  (145,687)  (23,880) 

 จายภาษีเงินได   (68,128,054)  (103,486,563)  (68,128,054)  (103,486,563) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน   (100,405,794)  61,513,043   (100,405,794) 61,513,043   

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 งบการเงิน    

 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2554 2553 2554 2553

   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง  65,000,000   (65,000,000)  65,000,000   (65,000,000) 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (50,317,250)  (31,612,964)  (50,317,250)  (31,612,964) 

เงินสดรับจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ   8,930,355   396,970,753   8,930,355   396,970,753  

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   1,750,000   5,660,000   1,750,000   5,660,000  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน   25,363,105   306,017,789   25,363,105   306,017,789  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (538,303)  252,512   (538,303)  252,512  

จายเงินปนผล   (102,000,000)  (207,000,000)  (102,000,000)  (207,000,000) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (102,538,303)  (206,747,488)  (102,538,303)  (206,747,488) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (177,580,992)  160,783,344   (177,580,992)  160,783,344  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป   188,303,518   27,520,174  188,303,518   27,520,174  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป   10,722,526   188,303,518   10,722,526   188,303,518  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม      

รายการที่ไมใชเงินสด      

 โอนอะไหลไปเปนอุปกรณในระหวางป   10,138,398   4,904,254   10,138,398   4,904,254    

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (μ ‹Í) 
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ÁÒÂàËμ Ø»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹  Ë Ë 
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554 áÅÐ 2553 

1. ขอมูลบริษัทฯ 
  
 บรษิทั ยเูนีย่นอตุสาหกรรมสิง่ทอ จำกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เปนบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิำเนาในประเทศไทยโดยม ี
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลัก 
 ในการผลิตและจำหนายสิ่งทอ ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯมีดังนี้ 
  
 สำนักงานใหญ: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 สาขา: เลขที่ 205 หมู 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำบลบางปูใหม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน 
 
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547   โดยแสดงรายการใน 
 งบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
 การบัญชี พ.ศ. 2543 
  
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
  
 งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 
2.2 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
 
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 
  
 ในระหวางปปจจบุนั บรษิทัฯไดปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชใีหมทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี 
 บัญชีดังนี้ 
 
 มาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน 
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)    สินคาคงเหลือ 
  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)    งบกระแสเงินสด 
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)    นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)    เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)    สัญญากอสราง 
  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
  ฉบับที่ 17 (ปรบัปรุง 2552)    สัญญาเชา 
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)    รายได 
  ฉบับที่ 19    ผลประโยชนของพนักงาน 
  ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)    ตนทุนการกูยืม 
  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)    การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  ฉบับที่ 26     การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)    เงินลงทุนในบริษัทรวม 
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  ฉบับที่ 29     การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)   สวนไดเสียในการรวมคา 
  ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)   กำไรตอหุน 
  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินระหวางกาล   
  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)   การดอยคาของสินทรัพย 
  ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)   ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)   สินทรัพยไมมีตัวตน 
  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบับที่ 2    การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)   การรวมธุรกิจ 
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)   สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 
  ฉบับที่ 6   การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบับที่ 15   สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 31   รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
   
 มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 
  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อกิจการไดรับบริการจางงาน 
 จากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจาก 
 เกษยีณอาย ุหรอืจากโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงาน โดยใชการคำนวณตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั ซึง่เดมิบรษิทัฯ 
 รับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานโดยอิงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งอางอิงกับกฎหมายแรงงานและระเบียบพนักงาน 
 ของบริษัทฯโดยคำนึงถึงความเปนไปไดที่พนักงานในแตละกลุมอายุจะทำงานกับบริษัทฯจนครบเกษียณอายุ 
  
 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยใชวิธีปรับยอนหลัง 
 เสมอืนวาไดบนัทกึคาใชจายผลประโยชนพนกังานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบันีม้าโดยตลอด ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง 
 นโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
   
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคาทุน (ตองเปดเผยมูลคา 
 ยตุธิรรมในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ) หรอืดวยวธิมีลูคายตุธิรรม ซึง่การเปลีย่นแปลงในมลูคายตุธิรรมใหรบัรูในกำไรหรอื 
 ขาดทุน เดิมบริษัทฯบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนภายใตรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน  
 บรษิทัฯไดเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชโีดยจดัประเภทอสงัหารมิทรพัยเพือ่การลงทนุเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง 
 ฐานะการเงิน และบันทึกดวยวิธีราคาทุน ผลกระทบของการจัดประเภทใหมแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบ การเงินขอ 5 
 
4. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
  
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะ 
 เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  
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 มาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 12     ภาษีเงินได 
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)   การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ 
      จากรัฐบาล 
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 10    ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ 
      กิจกรรมดำเนินงาน 
   ฉบับที่ 21    ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด             
      คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
   ฉบับที่ 25    ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
  
 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ  งบการเงินเมื่อนำมา 
 ถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 
 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน 
 ระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตาม 
 หลักเกณฑที่กำหนด  
  
 ปจจบุนัฝายบรหิารของบรษิทัฯอยูระหวางการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตีองบการเงนิในปทีเ่ริม่นำมาตรฐานการบญัชฉีบบันี ้
 มาถือปฏิบัติ  
 
5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 
  
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ 3เนื่องจากบริษัทฯนำ 
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชใีหมมาถอืปฏบิตั ิ ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี
 ดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
  
 จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และสำหรับป 
 สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปมีดังนี้ 
                    (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินซึ่งแสดงเงิน    งบการเงิน 

   ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย    เฉพาะกิจการ 

   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม    31 ธันวาคม  

   2554     2553   2554     2553  

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง    2,639    1,192    -    - 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น    -     58,551    -    58,551 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณลดลง    -    58,551    -    58,551 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้น    -    6,145    -    6,145 

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง    6,316    3,509    6,316    3,509 

 กำไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น (ลดลง)    (2,468)    (3,828)    171    (2,636) 
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   สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   งบการเงินซึ่งแสดงเงิน    งบการเงิน 

   ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย    เฉพาะกิจการ 

   2554   2553   2554   2553 

 งบกำไรขาดทุน 

 คาใชจายพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    (2,807)    5,386    (2,807)    5,386 

 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น (ลดลง)    (1,447)    919    -    - 

 กำไรเพิ่มขึ้น (ลดลง)    1,360    (4,467)    2,807    (5,386) 

 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)    0.03    (0.10)    0.06    (0.12) 

 
6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ  
 
6.1 การรับรูรายได 
  
 ขายสินคา 
 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ 
 ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบ 
 หลังจากหักสวนลดแลว 
 
 รายไดคาบริการ 
 
 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน 
 
 เงินปนผลรับ 
 
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล  
 
6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง 
 กำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจำกัดการเบิกใช  
 
6.3 ลูกหนี้การคา 
 
 ลกูหนีก้ารคาแสดงมลูคาตามจำนวนมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั บรษิทัฯบนัทกึคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ 
 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 
 
6.4 สินคาคงเหลือ 
 
 สินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
 แลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย 
 
 วัตถุดิบ และสารเคมี แสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา 
 อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา และจะถือเปน
 สวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 
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6.5 เงินลงทุน 
 
 ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเผือ่ขายแสดงตามมลูคายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูคายตุธิรรมของหลกัทรพัยดงักลาวบนัทกึ 
 เปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 
  
 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดทายของป 
 และบริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน  
 
 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ 
 การลดลงของมูลคา (ถามี) 
 
 ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธสีวนไดเสียแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  
 
 ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 
 
6.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ 
 จะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 
 20 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกำไรหรือ
 ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 
 
6.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
 
 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา 
 ของสินทรัพย (ถามี)  
 
 คาเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณคำนวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใหประโยชนโดยประมาณ 
 ดังนี้ 
  อาคารและสิ่งปลูกสราง    20 ป 
  เครื่องจักรและอุปกรณ    5, 10, 20 ป 
  เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน    3, 5, 10 ป 
  ยานพาหนะ    5, 10 ป 
 
 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 
 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางติดตั้งและระหวางกอสราง และสินทรัพยที่เลิกใชงาน 
 
 บรษิทัฯตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ออกจากบญัช ีเมือ่จำหนายสนิทรพัยหรอืคาดวาจะไมไดรบัประโยชนเชงิเศรษฐกจิ 
 ในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของ 
 กำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 
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6.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำนาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯควบคมุไมวา 
 จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 
 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม 
 ซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการ 
 วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ  
 
6.9 เงินตราตางประเทศ 
 
 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่ 
 เปนตวัเงนิซึง่อยูในสกลุเงนิตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 หรือหากเปนรายการที่ไดมีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาไวก็จะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง 
 ลวงหนานั้น 
 
 กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 
6.10 การดอยคาของสินทรัพย 
   
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ หากมีขอ 
 บงชีว้าสนิทรพัยดงักลาวอาจดอยคา บรษิทัฯรบัรูขาดทนุจากการดอยคาเมือ่มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัยมมีลูคา 
 ต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ 
 สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 
  
 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 
6.11 ผลประโยชนของพนักงาน 
  
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
  
 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  
  
 โครงการสมทบเงิน 
  
 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย 
 สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบ 
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
  
 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
  
 บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงินชวย 
 เหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 
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 บรษิทัฯคำนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวธิคีดิลดแตละหนวยทีป่ระมาณการไว 
 (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชีย่วชาญอสิระไดทำการประเมนิภาระผกูพนัดงักลาวตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั 
  
 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรก   บริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบ 
 การเงินที่นำมาเปรียบเทียบเสมือนวาไดบันทึกคาใชจายผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด 
 
6.12 ประมาณการหนี้สิน 
 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี 
 ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ 
 สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  
 
6.13 รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี 
 
 รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชีบันทึกดวยมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่บริษัทฯไดมาจากการนำอาคารและสิ่ง 
 ปลกูสรางของตนไปลงทนุ และทยอยรบัรูเปนรายไดตามวธิเีสนตรงในระยะเวลา 15 ป ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเชาทีด่นิ 
 
6.14 ภาษีเงินได 
 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี 
 ตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 
  
 ในการจดัทำงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝายบรหิารจำเปนตองใชดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่ง 
 ที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน 
 และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว  การใช 
 ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้ 
  
 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
  
 ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
 ของสนิคาคงเหลอื โดยจำนวนเงนิทีค่าดวาจะไดรบัจากสนิคาคงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืตนทนุ 
 ที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผล 
 ขาดทนุทีค่าดวาจะเกดิขึน้จากสนิคาเสือ่มคณุภาพ โดยคำนงึถงึอายขุองสนิคาคงเหลอืและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปนอยูในขณะนัน้ 
  
 คาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป 
  
 บรษิทัฯจะตัง้คาเผือ่การดอยคาของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเผือ่ขายและเงนิลงทนุทัว่ไปเมือ่มลูคายตุธิรรมของเงนิลงทนุดงักลาว 
 ไดลดลงอยางมสีาระสำคญัและเปนระยะเวลานานหรอืเมือ่มขีอบงชีข้องการดอยคา การทีจ่ะสรปุวาเงนิลงทนุดงักลาวไดลด 
 ลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
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 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
  
 ในการทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแส   เงินสดที่คาดวาจะไดรับ 
 ในอนาคตจากการลงทุนในบริษัทรวม รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแส 
 เงินสดนั้น 
  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
  
 ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา 
 คงเหลอืเมือ่เลกิใชงานของอาคารและอปุกรณ และตองทบทวนอายกุารใชงานและมลูคาคงเหลอืใหมหากมกีาร เปลีย่นแปลง 
 เกิดขึ้น 
 
 นอกจากนีฝ้ายบรหิารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณในแตละชวงเวลาและบนัทกึขาดทนุจาก 
 การดอยคาหากคาดวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืตำ่กวามลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยนัน้ ในการนีฝ้ายบรหิารจำเปนตองใช 
 ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
  
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
  
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัย 
 ขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ 
 เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน 
 
8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข 
 ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ 
 โดยสามารถสรุปไดดังนี้  
               (หนวย: ลานบาท) 
   2554    2553    นโยบายการกำหนดราคา 
 รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ 
 ซื้อวัตถุดิบ   807    538    ราคาทนุบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทใหญ 
 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม 
 ขายสินคาและวัตถุดิบ    292    246    ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม 
 ซื้อสินคา   2   3    ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทรวม 
 จำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ    4    -    ราคาที่ตกลงรวมกัน 
 รายไดคาเชา    12    11    ราคาตามสัญญา 
 รายไดอื่น    6    7    ราคาตามสัญญา 
 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 ขายสินคาและวัตถุดิบ    8    10    ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม 
 ซื้อสินคาและวัตถุดิบ    11    2    ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 รายไดคาเชา    6    6    ราคาตามสัญญา 
 รายไดอื่น    3    2    ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
   2554    2553 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10) 
  บริษัทใหญ    700    1,556 
     บริษัทรวม    8,099    80,139 
    บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)     753    1,949 
     บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ถือหุนโดยบริษัทฯ)   63    77 
     อื่นๆ    13    17 
 รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน   9,628    83,738 
 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของ (หมายเหตุ 17)  
  บริษัทใหญ    124,772   204,101 
     บริษัทรวม    128    656 
     บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)    390    111 
     อื่นๆ    70    75 
 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน    125,360    204,943 
  
 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 
 ในระหวางปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บรษิทัฯมคีาใชจายผลประโยชนพนกังานทีใ่หแกกรรมการและผู บรหิาร 
  ดังตอไปนี้ 
              (หนวย: พันบาท) 
   2554    2553 
 ผลประโยชนระยะสั้น    16,435    13,952 
 ผลประโยชนหลังออกจากงาน    616    448 
 รวม    17,051     14,400 
 
9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
              (หนวย: พันบาท) 
   2554    2553 
 เงินสด    71    51 
 เงินฝากธนาคาร    10,652    28,253 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย    -    65,000 
 ตั๋วเงินคลัง    -    95,000 
 รวม    10,723    188,304 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.75 ถึง 3.50 ตอป 
 (2553: 0.25 ถึง 1.65 ตอป) 
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10.   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
   2554     2553 
 ลูกหนี้การคา -กิจการที่เกี่ยวของกัน   
 อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 
 ยังไมถึงกำหนดชำระ   85   69,813 
 รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน   85   69,813 
 ลูกหนี้การคา -กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  
 อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 
 ยังไมถึงกำหนดชำระ    38,386    102,506 
 รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    38,386    102,506 
 รวมลูกหนี้การคา    38,471    172,319 
 ลูกหนี้อื่น   
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    9,543    13,925 
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    3,754    5,091 
 รวมลูกหนี้อื่น    13,297    19,016 
 รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น    51,768    191,335 
 
11. สินคาคงเหลือ 
                 (หนวย: พันบาท) 
   รายการปรับลดราคาทุนให 
   ราคาทุน     เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

   2554    2553    2554   2553    2554    2553 

 สินคาสำเร็จรูป    177,367    87,960    (32,019)    (3,488)    145,348    84,472 
 งานระหวางทำ    21,186    26,254    (4,875)    -    16,311    26,254 
 วัตถุดิบ และสารเคมี    305,553    87,587    (105,738)    -    199,815    87,587 
 อะไหลและวัสดุโรงงาน    13,500    31,730    (8,543)    (19,685)    4,957    12,045 
 รวม    517,606    233,531    (151,175)    (23,173)    366,431    210,358 
   
 สำรองคาเผือ่การลดลงในมลูคาของสนิคาทีบ่รษิทัฯตัง้ในปปจจบุนัสวนใหญเปนผลมาจากการทีร่าคาตลาดโลกของวตัถดุบิหลกั  
 (ฝาย) ไดลดลงอยางมากในชวงหลังของป 2554 ทำใหวัตถุดิบที่บริษัทฯซื้อมาในระหวางปและยังคงเหลืออยู ณ วันสิ้นปมี 
 ตนทุนที่สูงกวาราคาตลาด บริษัทฯจึงตองตั้งสำรองเผื่อการลดลงในมูลคาของสินคานี้ขึ้นเพื่อใหสินคาคงเหลือแสดงมูลคา 
 ไมสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 
12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
                                                                                                                                              (หนวย: พันบาท)

     งบการเงิน

   จัดตั้งขึ้น    ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม   

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน   วิธีสวนไดเสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2554    2553    2554    2553   2554    2553 

   รอยละ    รอยละ  (ปรับปรุงใหม)   

บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด    ตัวแทนจำหนายสินคา   ไทย 20.83    20.83    104,725    121,835   25,000    25,000

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน       

 โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย  ผลิตผาปองกันภัยและอันตราย

 จำกัด  (“TCUA”) จากการทำงาน ไทย 49.35    49.35    77,400    74,450    190,000    190,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      182,125    196,285    215,000    215,000

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน TCUA     -    -    (3,753)    (3,753)

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม – สุทธิ     182,125    196,285    211,247    211,247

  
 ผลตางระหวางมูลคาเงินลงทุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (“TCUA”) และราคาตามบัญชี 
 ของสินทรัพยที่นำไปลงทุนในสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ จะทยอยรับรูเปนกำไรในสวนของกำไรขาดทุนของงบการเงินซึ่ง 
 แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามอายุการใชงานของสินทรัพยดังกลาว 
 
 ภายใตสญัญารวมลงทนุใน TCUA ซึง่เปนการรวมทนุระหวางบรษิทัฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซึง่เปนบรษิทั 
 ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเนเธอรแลนด ผูรวมทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจำกัดบางประการซึ่งรวมถึงขอจำกัด 
 ในการโอนหุน TCUA ใหแกบุคคลอื่นวาจะตองไดรับความยินยอมอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูรวมทุนอีกฝายหนึ่ง 
 เสียกอน 
 
 นอกจากนี้สัญญาดังกลาวยังไดกำหนดวาหากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น ผูถือหุนฝายใดฝายหนึ่งอาจ 
 รองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจวาจะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม 
 
 1)  อตัราผลตอบแทนของสวนของผูถอืหุนของ TCUA ตำ่กวารอยละ 5 ตดิตอกนั 3 รอบระยะเวลาบญัชนีบัจากป 2552 หรอื  
 2)  TCUA มีผลขาดทุนสะสมมากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 อตัราผลตอบแทนของสวนของผูถอืหุนของ TCUA มจีำนวนตำ่กวารอยละ 5 ตดิตอกนั 3 รอบระยะ 
 เวลาบญัชนีบัจากวนัที ่1 มกราคม 2552 เนือ่งดวยขอกำหนดของสญัญาตามทีก่ลาวขางตน จงึทำใหเกดิความไมแนนอนวา  
 TCUA จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องหรือไม อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการของ 
 บรษิทั TCUA ไดประชมุและมมีต ิ เหน็ควรให TCUA ดำเนนิกจิการตอไป ซึง่มตดิงักลาวยงัจะตองไดรบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุ 
 ผูถือหุนของ TCUA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2555 จากเหตุผลดังกลาว บริษัทฯจึงไมไดปรับลดมูลคาตามบัญชีของ 
 เงินลงทุนใน TCUA ลง ในกรณีที่ TCUA ไมสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 
 
12.2 สวนแบงกำไร/ขาดทุนและเงินปนผลรับ 
 ในระหวางป บรษิทัฯรบัรูสวนแบงกำไร/ขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัรวมในงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 
 ดังนี้ 
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                             (หนวย: พันบาท) 
 
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
    สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
   ชื่อบริษัท    ในบริษัทรวมในระหวางป 
   2554    2553 
    (ปรับปรุงใหม) 
 บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด    5,163    4,842 
 บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด     5,155    (8,133) 
 รวม   10,318    (3,291) 
 
 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในระหวางป 2554 และ 2553 
 
12.3 ขอมูลทางการเงนิของบริษัทรวม 
 
 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 
                   (หนวย: ลานบาท) 

    ทุนเรียกชำระ สินทรัพยรวม   หนี้สินรวม   รายไดรวมสำหรับ   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

     ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่    ปสิ้นสุดวันที่   สำหรับปสิ้นสุดวันที่

  บริษัท  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม     31 ธันวาคม    31 ธันวาคม

   2554  2553  2554    2553    2554   2553    2554    2553    2554     2553 

บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด  120 120 515 594 12 9 21 22 25 23 

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน     385 385 672 585 474 390 981 719 4 (34)

   โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด

 
      สวนแบงกำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทั ยนูไิฟเบอร จำกดั (บรษิทัรวม) ทีอ่ยูในสวนของกำไรหรอืขาดทนุในงบการเงนิซึง่แสดง 
 เงนิ ลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีสำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 คำนวณจากงบการเงนิซึง่ไดจดัทำขึน้โดยฝายบรหิารของ 
 บริษัทรวม โดยยังไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวา 
 งบการเงินดังกลาวจะไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสำคัญหากไดถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมนั้น 
 
13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
   สัดสวนเงินลงทุน     มูลคาเงินลงทุน 

   2554    2553    2554   2553 
   รอยละ    รอยละ    พนับาท    พันบาท 
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)     0.33    0.33    16,191    16,191 
 บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน      13,559    21,810 
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ      29,750    38,001 
 เงินลงทุนในบริษัทอื่น 
 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด (“UBM”)    19.00    19.00    94,999    94,999 
 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด     13.00    13.00 650    650 
 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น     95,649    95,649 
 หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน UBM     -   (20,968) 
 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ      95,649   74,681 
 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ      125,399     112,682 
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 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน UBM ทั้งจำนวน และไดแสดงรายการโอนกลับ 
 ดังกลาวไปหักจากคาใชจายในการบริหาร 
 
 ในระหวางป 2554 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เปนจำนวน 1.75 ลานบาท (2553: บริษัท 
 สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.50 ลานบาท และบริษัท ยูเนี่ยน ไมครอนคลีน จำกัด จำนวน 4.16 ลานบาท)  
 
14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
   ที่ดินรอการขาย/    อาคารใชเพื่อ 
   ที่ดินใหเชา     การลงทุน    รวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: 
 ราคาทุน    41,227     167,538    208,765 
 หกั  คาเสื่อมราคาสะสม    -     (155,880)    (155,880) 
 มูลคาตามบัญชี - สุทธิ    41,227    11,658    52,885 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553: 
 ราคาทุน    41,227    167,538     208,765 
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม    -    (150,214)    (150,214) 
 มูลคาตามบัญชี - สุทธิ    41,227    17,324    58,551 
 
 อาคารใชเพือ่การลงทนุไดแกอาคารและโครงสรางทัง้หมดของโรงงานฟอกยอมรวมถงึบอบำบดันำ้เสยีซึง่บรษิทัฯนำไปลงทนุ 
 ในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) (บริษัทรวม) ในระหวางป 2551 โดยบริษัทฯยังไมตัด 
 รายการสนิทรพัยดงักลาวออกจากบญัชเีนือ่งจากบรษิทัฯมภีาระผกูพนับางประการซึง่เกีย่วของกบัสนิทรพัยเหลานัน้ทีบ่รษิทัฯ 
 ตองปฏบิตัติามสญัญาใหเชาทีด่นิแก TCUA บรษิทัฯไดบนัทกึมลูคาของเงนิลงทนุทีไ่ดรบัเปนคาตอบแทนการใหใชสนิทรพัย 
 ดังกลาวภายใตรายการ “รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยรับรูเปนรายไดในสวน 
 ของกำไรหรือขาดทุน 
 
 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสำหรับป 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
   2554    2553 
 มูลคาตามบัญชีตนป    58,551    64,223 
 คาเสื่อมราคา    (5,666)    (5,672) 
 มูลคาตามบัญชีปลายป    52,885    58,551 
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 มลูคายตุธิรรมของทีด่นิมจีำนวน 308 ลานบาทซึง่ประเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระโดยใชเกณฑ 
 ราคาตลาด บรษิทัฯไมมอีาคารใชเพือ่การลงทนุนอกเหนอืจากทีก่ลาวไวขางตน จงึไมไดมกีารประเมนิราคาในสวนของอาคาร 
 เพื่อใชในการลงทุน อยางไรก็ตามฝายบริหารคาดวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวจะไมต่ำกวามูลคาสุทธิตามบัญชี 
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
                                                                                                                                                                                                                                               (หนวย: พันบาท)

  
  สินทรัพยซึ่งเลิกใชงานแตยังไมได  

 สินทรัพยที่ใชในการดำเนินงาน  จัดประเภทเปน ถือไวเพื่อขาย 

      สินทรัพย
    เครื่องตกแตง  ระหวางติดตั้ง
  อาคารและ     เครื่องจักรและ    และเครื่องใช     และระหวาง    เครื่องจักรและ  

 ที่ดิน    สิ่งปลูกสราง    อุปกรณ    สำนักงาน    ยานพาหนะ    กอสราง    ที่ดิน    อุปกรณ    รวม 

ราคาทุน         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 

 - ตามที่รายงานไวเดิม    71,043    444,073    2,003,604    35,916    17,797    1,697   5,787    56,019 2,635,936

จัดประเภทใหม (หมายเหตุ 30)    (35,440)    (116,839)    (50,699)   -   -   -   (5,787)   -   (208,765)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 

 - ตามที่จัดประเภทใหม   35,603   327,234   1,952,905   35,916   17,797   1,697   -   56,019   2,427,171

ซื้อเพิ่ม   -   319   5,222   989   -   25,083   -   -   31,613

จำหนาย / ตัดจำหนาย   (105)   (69,952)   (165,922)   (2,125)   (722)   -   -   (20,306)   (259,132)

โอนระหวางบัญชี   -   -   2,025   -   -   (2,025)   -   -   -

โอนจากสินคาคงเหลือ   -   -   548   38   -   4,318   -    -   4,904

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 - ตามที่จัดประเภทใหม   35,498   257,601   1,794,778   34,818   17,075   29,073   -   35,713   2,204,556

ซื้อเพิ่ม   -   -   2,924   1,373   882   45,138   -   -   50,317 

จำหนาย / ตัดจำหนาย   -    (26,752)   (140,079)   (8,089)   (185)   -   -   (28,428)   (203,533)

โอนระหวางบัญชี   -   2,045   61,594   (28)   (564)   (63,047)   -   -   -

โอนจากสินคาคงเหลือ    -   -   2,064   -   -   8,074   -   -   10,138

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   35,498   232,894   1,721,281   28,074   17,208  19,238   -   7,285   2,061,478

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 

 - ตามที่รายงานไวเดิม   -   412,836   1,707,347   34,357   12,528   -   -   55,811   2,222,879

จัดประเภทใหม (หมายเหตุ 30)   -   (101,640)   (42,902)   -   -   -   -   -   (144,542)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 

 - ตามที่จัดประเภทใหม   -   311,196   1,664,445   34,357   12,528   -   -   55,811   2,078,337

คาเสื่อมราคาสำหรับป 

 - ตามที่จัดประเภทใหม   -   1,429   37,007   573   1,015   -   -   -   40,024

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย / 

 ตัดจำหนาย   -   (69,540)   (162,154)   (2,122)   (722)   -   -   (20,236)   (254,774)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 - ตามที่จัดประเภทใหม   -   243,085   1,539,298   32,808   12,821   -   -   35,575   1,863,587  

คาเสื่อมราคาสำหรับป   -   1,789   42,786   816   1,028   -   -   -   46,419

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย / 

 ตัดจำหนาย   -   (26,737)   (137,095)   (8,078)   (738)   -   -   (28,297)   (200,945)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   -   218,137   1,444,989   25,546   13,111   -   -   7,278   1,709,061

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 - ตามที่จัดประเภทใหม   35,498   14,516   255,480   2,010   4,254   29,073   -   138   340,969

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   35,498   14,757   276,292   2,528   4,097    19,238    -    7    352,417

คาเสื่อมราคาสำหรับป

2553 (จำนวน 33 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)         40,024

2554 (จำนวน 40 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)        46,419

   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคา
ตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 1,191 ลานบาท (2553: 1,313 ลานบาท) 
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16. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
  
 เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารมอีตัราดอกเบีย้รอยละ 5.63 ถงึ 6.50 ตอป ซึง่วงเงนิสนิเชือ่นีป้ราศจากภาระคำ้ประกนั อยางไรกต็าม 
 บรษิทัฯไดใหคำมัน่ตอธนาคารวาจะไมจำหนายจายโอนหรอืกอภาระผกูพนัในอสงัหารมิทรพัยของบรษิทัฯ ตามทีร่ะบใุนสญัญา 
 วงเงินสินเชื่อดังกลาว เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารกอน  
 
17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
                 (หนวย: พันบาท) 
     2554    2553 
 เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    125,321    204,825 
 เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     19,842    41,165 
 เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    39    118 
 คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    16,731    17,002 
 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น    161,933    263,110 
 
18. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
  
 จำนวนเงนิสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานซึง่เปนเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2554 
 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
      2554    2553 
 ยอดคงเหลือตนป    38,080    35,631 
 ตนทุนบริการในปจจุบัน     1,200    1,398 
 ตนทุนดอกเบี้ย    2,462    2,479 
 ผลประโยชนที่จายในระหวางป    (830)    (1,428) 
 ยอดคงเหลือปลายป    40,912    38,080 
 
 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
   2554    2553 
   (รอยละตอป)    (รอยละตอป) 
 อัตราคิดลด    4.0    4.0 
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)     3.0 - 6.5    3.0 - 6.5 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)    0 - 30     0 - 30 
 
19. หุนบุริมสิทธิ 
  
 ภายใตขอบังคับของบริษัทฯ ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุนสามัญในอัตรา   รอยละ 14 ตอปของมูลคา 
 หุนที่ไดรับชำระแลว และในปใดที่บริษัทฯไมสามารถจายเงินปนผลใหแก  ผูถือหุนบุริมสิทธิไดหรือจายไดไมเต็มตามสิทธิ 
 ใหสะสมเงินปนผลที่พึงจะไดรับหรือในสวนที่ไดรับไมเต็มตามสิทธิในแตละปไปไดเปนระยะเวลาไมเกิน 7 ป ในกรณีที่ผูถือ 
 หุนสามญัไดรบัอตัราเงนิปนผลเกนิกวารอยละ 14 ตอป ใหผูถอืหุนบรุมิสทิธมิสีทิธจิะไดรบัเงนิปนผลในสวนทีเ่กนิกวารอยละ  
 14 ตอปดวย โดยใหไดรับเทากับผูถือหุนสามัญ ในกรณีที่บริษัทฯเลิกกิจการใหผูถือหุนบุริมสิทธิไดรับเงินคาหุนคืนกอนผูถือ 
 หุนสามัญ นอกเหนือจากสิทธิที่ไดระบุขางตนแลว ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกับผูถือหุนสามัญทุกประการ 
  
 จำนวนเงนิปนผลทีบ่รษิทัฯยงัไมไดจายใหตามสทิธทิีผู่ถอืหุนบรุมิสทิธพิงึจะไดรบัสะสมจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 คดิเปน 
 จำนวน 21 ลานบาท (2553: 6 ลานบาท) 
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20. สำรองตามกฎหมาย 
  
 ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯตองจดัสรรกำไรสทุธปิระจำป 
 สวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป  หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา 
 ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจาย 
 เงินปนผลได 
  
 อนึง่ ขอบงัคบัของบรษิทัฯไดกำหนดใหบรษิทัฯตองจดัสรรกำไรสทุธปิระจำปสวนหนึง่ไวเปนทนุสำรองไมนอยกวารอยละ 10 
 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 25  ของทุน 
 จดทะเบียน 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯมีสำรองตามกฎหมายเปนจำนวน 150 ลานบาท (เทากับรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
 ของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในขอบังคับของบริษัทฯแลว 
 
21. คาใชจายตามลักษณะ 
 
 รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
     2554    2553 
    (ปรับปรุงใหม) 
 เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน    145,546   155,547 
 คาเสื่อมราคา    52,086    45,696 
 คาสาธารณูปโภค    111,142   145,672 
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป    701,786    690,186 
 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำ    (50,933)    (16,535) 
 
22. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  
 บรษิทัฯคำนวณภาษเีงนิไดนติบิคุคลสำหรบัปในอตัรารอยละ 30 ของกำไรทางบญัช ีโดยไมรวมคาใชจายทีไ่มอนญุาตให ถอื 
 เปนรายจายทางภาษ ีและไมรวมรายไดทีไ่มถอืเปนรายไดทางภาษ ีคาใชจายทีไ่มอนญุาตใหถอืเปนรายจายทางภาษทีีส่ำคญั 
 ประกอบดวย ขาดทนุจากการปรบัลดมลูคาสนิคาคงเหลอื สวนรายไดทีไ่มถอืเปนรายไดทางภาษทีีส่ำคญัประกอบดวยรายได 
 จากการโอนกลับคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน  
 
23. กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
  
 กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)หลังหักเงินปนผลของหุน 
 บุริมสิทธิดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 
 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณไดดังนี้ 



55Annual Report 2011 Union Textile Industries Public Co.,Ltd. 

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

    จำนวนหุนสามัญ     กำไรตอหุน 

   กำไร    ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ขั้นพื้นฐาน   

  2554  2553  2554   2553   2554   2553  

  พันบาท   พันบาท   พันหุน   พันหุน   บาท   บาท

   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

 กำไร 22,816 471,354    

 หัก: เงินปนผลสำหรับหุนบุริมสิทธิ (21,000)   (21,000)     

 กำไรที่เปนของหุนสามัญ 1,816 450,354 45,000 45,000 0.04 10.01

    งบการเงินเฉพาะกิจการ        

    จำนวนหุนสามัญ     กำไร (ขาดทุน)ตอหุน 

   กำไร  (ขาดทุน) ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ขั้นพื้นฐาน 

 2553   2552   2553   2552   2553   2552  

 พันบาท   พันบาท   พันหุน   พันหุน   บาท   บาท

  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)

 กำไร 14,703 467,849    

 หัก: เงินปนผลสำหรับหุนบุริมสิทธิ (21,000)   (21,000)     

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของหุนสามัญ (6,297) 455,849 45,000 45,000 (0.14) 10.13

 
24.  เงินปนผล 
      เงินปนผลจาย 
   เงินปนผล    อนุมัติโดย    เงินปนผลจาย     ตอหุน 
     (พันบาท)    (บาทตอหุน) 
 เงินปนผลสำหรับป 2546 ถึง 2552    ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน     
  สำหรับหุนบุริมสิทธิชนิดสะสม    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553    147,000    9.80 
 เงินปนผลระหวางกาลของป 2553       60,000     1.00 
 รวมเงินปนผลจายในป 2553     207,000 
 
 เงินปนผลงวดสุดทายของป 2553    ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
   เมื่อวันที่  19 เมษายน 2554    102,000    1.70 
 รวมเงินปนผลจายในป 2554     102,000    1.70 
 
25. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
  
 บริษัทฯ ดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจำหนายสิ่งทอ และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือ 
 ประเทศไทย ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทาง 
 ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไวขางตน ในระหวางป 2554 บริษัทฯมีรายไดจากการขายโดยสงออกไปตาง 
 ประเทศเปนจำนวนเงินประมาณ 687 ลานบาท (2553: 663 ลานบาท) 
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26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 บรษิทัฯและพนกังานบรษิทัฯไดรวมกนัจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530  
 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตราที่เทากันคือรอยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรอง 
 เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบ 
 วาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2554 บริษัทฯไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจำนวนเงิน  2 ลานบาท (2553: 2 
 ลานบาท) 
 
27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯมภีาระผกูพนัทีเ่กีย่วกบัรายจายฝายทนุจำนวน 1.8 ลานบาท และ 0.6 ลานเหรยีญสหรฐั 
 อเมริกา ซึ่งเกี่ยวของกับการซื้อเครื่องจักร 
 
27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน 
  
 บริษัทฯไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ป และ 
 สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได  
  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯมจีำนวนเงนิขัน้ตำ่ทีต่องจายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตสญัญาเชาดำเนนิงานทีบ่อกเลกิไมได 
 ที่ตองจายชำระภายใน 1 ป เปนจำนวนเงินประมาณ 8 ลานบาท 
 
27.3 การค้ำประกัน 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯมหีนงัสอืคำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯเพือ่ คำ้ประกนัการใชไฟฟาเหลอือยู 
 เปนจำนวน 17 ลานบาท 
 
28. เครื่องมือทางการเงิน 
 
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ฉบับที่ 32 เดิม) “การแสดง 
 รายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน
 ชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินลงทุน และเจาหนี้การคา บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และ 
 มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 
 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
   
 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ 
 กำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน 
 สาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่ 
 หลากหลายและมีอยูจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ 
 ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
   
 บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากธนาคาร พนัธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย ตัว๋เงนิคลงั 
 และเงินเบิกเกินบัญชี อยางไรก็ตาม  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญไมมีดอกเบี้ยหรือมีอัตราดอกเบี้ยที่ 
 ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ำ 
   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับ 
 สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดไดดังนี้ 
    
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

 ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1 10 -    11 0.75 - 3.50 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 52   52 -
  เงินลงทุนในบริษัทรวม - - 182   182 -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 125   125 -
  หนี้สินทางการเงิน     
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - 162    162 -

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

 ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1 10 - 11 0.75 - 3.50 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - 52 52 -
  เงินลงทุนในบริษัทรวม - - 211 211 -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 125 125 -
  หนี้สินทางการเงิน     
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - 162 162 -
 
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
  
  บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการขายสนิคาเปนเงนิตราตางประเทศ บรษิทัฯไดตกลง 
 ทำสญัญาขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาซึง่สวนใหญมอีายสุญัญาไมเกนิหนึง่ปเพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
     
     อัตราแลกเปลี่ยนซื้อ 
   สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

    (ลาน)  (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.47 31.4525
 ยูโร   0.35 40.5938

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามสัญญา วันครบกำหนด
      สกุลเงิน จำนวนที่ขาย       ของจำนวนที่ขาย           ตามสัญญา  

   (ลาน)  (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา 9.72     31.2956     04/01/55 - 25/06/55
 ยูโร   2.22      42.9090     13/01/55 - 20/04/55
 
 
28.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรม 
 ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงิน 
 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝาย 
 มคีวามรอบรู และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอรองราคากนัไดอยางเปนอสิระในลกัษณะทีไ่มมคีวามเกีย่วของกนั  
 วธิกีารกำหนดมลูคายตุธิรรมขึน้อยูกบัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคายตุธิรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสดุ หรอื 
 กำหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  
 
29. การบริหารจัดการทุน  
  
 วตัถปุระสงคในการบรหิารจดัการทนุทีส่ำคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัใหมซีึง่โครงสรางทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิ 
 ธรุกจิของบรษิทัฯและเสรมิสรางมลูคาการถอืหุนใหกบัผูถอืหุน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุ 
 ตามวิธีสวนไดเสียแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.31:1 (2553: 0.39:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราสวนเทากับ 
 0.30:1 (2553: 0.38:1) 
 
30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  
 เพือ่ใหสอดคลองตามขอกำหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคาเกีย่วกบัการแสดงรายการในงบการเงนิตามทีก่ลาวไวใน 
 หมายเหตุ 2 และผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กลาวในหมายเหตุ 3 และ 
 หมายเหต ุ5 บรษิทัฯไดจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ใหมเพือ่ให 
 สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชใีนปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกำไรหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว 
 
31. การอนุมัติงบการเงิน 
  
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 
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1.  ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»  7 
2. ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹â´ÂÊÃØ»¢Í§ºÃÔÉÑ·  1 
3.  ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ 8 
4.  »˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 9  
5.  â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 10 
  5.1 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 10 
  5.2 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 11 
  5.3 ¤‹ÒμÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂ ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ áÅÐ¤‹ÒμÍºá·¹Í×è¹ 15 
  5.4 ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´ÕμÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ ÊÓËÃÑººÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ 16 
  5.5 ¡ÒÃ´ÙáÅàÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹ 21 
  5.6 ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ 23 
6.  ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 24 
7.  ¤ÓÍ¸ÔºÒÂáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 25 
8.  §º¡ÒÃà§Ô¹  30 

´Ñ  ª¹Õáºº 56-2 ª¹Õáºº 56-2 
 




