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ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
Summary of Financial Information 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  Total current assets    658,079     361,605     401,072 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิอื่น ๆ  Other long-term investment-net    112,682     94,482      88,882  

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  

Investments for using the equity method   197,477     154,588      188,599  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  Property, Plant and equipment, net    399,520     413,057      483,679  

รวมสินทรัพย  Total assets    1,368,143     1,024,052     1,162,551  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  Total current liabilities    281,480    272,453    392,084 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  Total non current liabilities    97,967    99,227    109,358 

รวมสวนของผูถือหุน  Total shareholders’ equity    988,696     652,372     661,109 

รวมรายได  Total revenues    1,675,894    668,130     1,009,507 

ตนทุนขาย และบริการ  Cost of sale and services    969,748     559,323     856,044 

คาใชจายขาย และบริหาร  Selling and administrative expenses    104,185    80,180   133,952 

รวมคาใชจาย  Total expenses    1,073,933    639,503    989,996 

กำไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม และคาใชจายทางการเงิน   

Income before share of loss from investments in associated companies  

  and finance costs    601,961    28,627    19,511 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   

Share of loss from investments in associated companies    (4,210)    (46,985)    (15,843) 

คาใชจายทางการเงิน  Finance costs    (1,175)    (11,157)   (21,650) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  Corporate income tax    (120,755)    -   - 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   Net income (Loss)   475,821    (29,515)   (17,982) 

หนวย 1,000 บาท / Unit: 1,000 Baht 

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  
Hilights from Financial Statement 

  2553   2010   2552   2009   2551   2008 

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹  
Financial Ratio 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)  Earnings (Loss) per share (Baht)    10.11    (1.12)    (0.87) 

 เงินปนผลตอหุน (บาท)  Dividends per share (Baht)   2.70   0.00    0.00 

 มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)  Total Shareholders’ equity per share (Baht)    16.48    10.87    11.02 

 อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (%)  Return on sales (%)    28.39    (4.42)   (1.78) 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  Return on Equity (ROE) (%)    57.99    (4.49)    (2.66) 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)  Return on Assets (%)    39.78    (2.70)    (1.39) 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  Debt/Equity ratio   0.38     0.57    0.76 

  2553   2010   2552   2009   2551   2008 
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 ภายใตนโยบายการปรับลดกำลังการผลิต ที่ดำเนินการตอเนื่องมาหลายปจนถึงระดับที่เหมาะสม 
โดยมุงเนนการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑกลุมที่มีมูลคาเพิ่ม มีการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอยางมี
ประสิทธิผล การระบายสินคาคงคางออกไป รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินเกาที่ไมมีแผนการใชงาน ใหเกิด
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ ทำใหภาพรวมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของป 2553 ดีขึ้นมาก และบริษัทฯ มี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
 ป 2553 บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเปน
จำนวน 476 ลานบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจำนวน 482 ลานบาท อยางไรก็ตาม กำไร
สุทธิสวนใหญเปนผลมาจากการจำหนายที่ดิน ซึ่งเปนธุรกรรมตอเนื่องมาจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2552 และบริษัทฯ ไดรับชำระเงินครบถวนตามสัญญา พรอมกับดำเนินการโอนกรรมสิทธิในโฉนดที่ดินใหแกผูซื้อ 
เรียบรอย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 
 ถึงแมวา การดำเนินงานที่เปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะมีผลกำไร และดีกวาปที่ผานมาดวย แตก็
ยังคงประสบปญหาเดิมๆ คือ การขาดแคลนแรงงาน นอกจากนั้นยังประสบปญหาใหมคือ วัตถุดิบทั้งเสนใยฝาย 
และเสนใยสังเคราะห ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนประวัติการณ รวมถึงปญหาเลื่อนการสงมอบ
วัตถุดิบดวย ตั้งแตไตรมาสที่สี่เปนตนมา 
 ปญหาวัตถุดิบดังกลาวไดสงผลกระทบเปนวงกวางทั่วโลก และมีแนวโนมตอเนื่องมาถึงป 2554 
ดวย ซึ่งบริษัทฯ ตองพยายามวิเคราะหผลกระทบของปจจัยแวดลอมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยางรอบคอบ เชนปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป ซึ่งสงผลใหเงินยูโรดอลลารออนคาลงมากเมื่อเทียบกับป 2552 ที่ผานมา ทำใหการตกลง
ซื้อขายตองใชเวลาในการเจรจากับคูคายาวนานกวาปกติ แตระยะเวลาในการกำหนดราคาขายสั้นลง บริษัทจักได 
ติดตามสถานการณโดยใกลชิด เพื่อกำหนดแนวทาง และบริหารจัดการโดยปรับตัวใหสอดคลอง เหมาะสม และ
ทันตอเหตุการณ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาผลกำไรในธุรกิจหลักไดอยางตอเนื่อง 
 บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผูบริหาร และพนักงานบริษัททุกทานที่ไดทุมเท ใชความรู ความ
สามารถ ในการแกปญหาอปุสรรคตางๆ และในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ ขาพเจาขอขอบพระคณุทานผูถอืหุน  
พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่ชวยสนับสนุนกิจการของบริษัทฯดวยดีเสมอมา 
 
  
 
 
  (นางสาวศรีวารินทร   จิระพรรคคณา) 
                     ประธานกรรมการ 
 

ÃÒÂ§Ò¹ 
¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
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 Under the policy of reduction of the production capacity which have been implemented 

continuously for several years until reaching an appropriate level, with an emphasis on production and 

distribution of value-added products, effective management of significant risk factors, release of stocks, as 

well as management of deserted assets for increasing economic benefits; therefore, the overall operating 

results of the Company in 2010 have much improved and the Company had its stable financial standing. 

 In 2010, the Company was able to generate its earnings, according to the financial statements 

presenting the investments under the equity method, amounted to 476 million Baht; and earnings under 

separate financial statements amounted to 482 million Baht; however, the majority of the earnings were 

obtained from the distribution of land, which was regarded as continuous business transactions, according to 

the resolutions of the Extraordinary Shareholder’s Meeting No.1/2552; and the Company has received the full 

payments under the contracts and has already transferred the ownership of the land title deeds to its 

customers on March 26th, 2010. 

 Despite having generated more profits in its main businesses than those in the previous year, 

the Company still encountered an old problem, i.e., labor shortage, and new problems, i.e., unprecedented 

and continuous increase in the prices of raw materials, including cotton fibers and synthetic fibers, and the 

postponement of raw material delivery since the 4th Quarter of the year onwards. 

 Such problems relating to raw materials impacted worldwide and tended to continue until 

2011; whereas, the Company must carefully analyze the impacts of other surrounding factors such as 

economic crisis in Europe which resulted in considerable devaluation of Euro and US dollars when compared 

to those in 2009; therefore, the Company must spend longer time in its negotiations and dealings with its 

business partners but the period of price confirmation has became shorter.   The Company will closely follow 

up the situations to determine its proper guidelines and management duly in accordance with the situations in 

order to maintain its profitability in the main businesses continuously. 

 On this occasion, the Company appreciates the management and all employees for their 

devotion and use of knowledge and abilities in solving problems and obstacles; and on behalf of the Board of 

Directors, I would like to thank all shareholders, business alliances and valued customers for their continuous 

support to the Company’s businesses. 

 

 

 

 

  (Miss Sriwarin Jirapakkana) 

  Chairman 

Board of  
Directors Report 
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Board of Directors 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

      

นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา 
ประธานกรรมการ 

และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
Miss Sriwarin Jirapakkana 

Chairmanand Nominating 
and Remuneration Committee 

นายพนัส สิมะเสถียร   
รองประธานกรรมการ 

Dr. Panas Simasathien 
Vice Chairman 

นางอัจฉรา จันทรฉาย 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
Dr. Achara Chandrachai 

Chairman of the Audit Committee  
and Independent Director 

นายสมภพ อมาตยกุล 
ประธานกรรมการสรรหา 

และกำหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
Mr. Sompop Amatayakul 
Chairman of the Nominating  

and Remuneration Committee 
and Independent Director 

นายประสงค สุขุม 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

Mr. Prasong Sukhum 
Audit Committee  

and Independent Director 

นางศุทธินี ขุนวงษา 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

และกำหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
Mrs. Suthinee Khunwongsa 

Audit Committee/Nominating and  
Remuneration Committee and Independent Director 

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ 
กรรมการผูจัดการ 

Mr. Vichai Chaitaneeyachat 
Managing Director 

นายฐิติวัฒน สืบแสง 
กรรมการ 

Dr. Thitivat Suebsaeng 
Director 

นางศุภางค ตั้งสุจริตพันธ 
กรรมการ 

Mrs.Supung Tangsujaritpunt 
Director 

นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล 
กรรมการ 

Miss Dalad Sapthavichaikul 
Director 

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น. 
กรรมการ 

Capt. Supich Sankhagowit RTN 
Director 



5Annual Report 2010 Union Textile Industries Public Co.,Ltd. 

Board of Directors 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

     นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา  

   ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

อายุ 63 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 17 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 27,010 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ปริญญาตรีการบัญชีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  Management Information System, International Labour Organization 

  Dynamic Management for International Executives  

  Program, International Management Development    

  Department of Syracuse University, U.S.A. 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004 

 

ประสบการณ: 

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน  

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ 

  ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติค  

  กรรมการผูอำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน  

  กรรมการผูอำนวยการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ตำแหนงงานปจจุบัน: 

  ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร 

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนนิฟโก  

  ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  ประธานกรรมการ บจ. วิสาหกิจยางไทย 

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักสคอรปอเรชั่น 

  รองประธานกรรมการสายการเงินและการลงทุน บมจ. สหยูเนี่ยน  

  รองประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก 

  รองประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008)  

  กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน 

Miss Sriwarin Jirapakkana  

  Chairman / Nominating and Remuneration Committee 

Age 63 

Years of Directorship 17 Years 

Shareholding 27,010 Shares 

Education: 

  Master’s Degree (Management), Sasin Graduate  

  Institute of Business Administration of Chulalongkorn University  

  Bachelor’s Degree ( Accounting), Faculty of Commerce   

  and Accountancy, Chulalongkorn University 

  Management Information System,  

  International Labour Organization 

  Dynamic Management for International Executives Program,  

  International Management Development Department of   

  Syracuse University, U.S.A. 

  Director Accreditation Program (DAP) 18/2004 

Experiences: 

  Chairman, Union Thai-Nichiban Co., Ltd. 

  Chairman, Union Zojirushi Co., Ltd. 

  President, Union Plastic Plc. 

  President, Saha-Union Plc. 

  President, Union Textiles Industries Plc.  

Current Positions: 

  Chairman, Union Pioneer Plc. 

  Chairman, Union Nifco Co., Ltd. 

  Chairman, Union Textiles Industries Plc. 

  Chairman, Thai Rubber Enterprise Co., Ltd. 

  Chairman, Union Rubber Product Corporation Co., Ltd. 

  Vice Chairman (Securities Department), Saha-Union Plc. 

  Vice Chairman, Union Plastic Plc. 

  Vice Chairman, Union Technology (2008) Plc. 

  Director, Companies in Saha-Union Group 
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  นางอัจฉรา จันทรฉาย  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ 63 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 2 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 0 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  ปริญญาเอก วิชาการบัญชี, Arizona State University, USA. 

  พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  บช.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  Director Accreditation Program (DAP) 45/2004 

  Audit Committee Program (ACP) 27/2009 

 

ประสบการณ: 

  รองผูอำนวยการ ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ. กรุงไทย 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. อินเตอรเน็ตประเทศไทย 

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนราชเทวี กรุป 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไดเม็ทสยาม 

 

 

 นายพนัส สิมะเสถียร  

  รองประธานกรรมการ 

อายุ 78 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 14 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 0 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  ปริญญาเอก วิชาการบัญชี, University of Illinois, U.S.A. 

  ปริญญาโท วิชาการบัญชี, University of Illinois, U.S.A. 

  B.A.(Cum Laude) บริหารธุรกิจ, Claremont Men’s College, California, U.S.A. 

  ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 

ประสบการณ: 

  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

  อธิบดีกรมสรรพากร 

  ปลัดกระทรวงการคลัง 

  ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

  ประธานกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ตำแหนงงานปจจุบัน:  

  ประธานกรรมการ บจ. คอมพิวเตอรยูเนี่ยน  

  รองประธานกรรมการสายการบริหาร บมจ. สหยูเนี่ยน  

  รองประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008)  

  ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก 

  กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนตไทย 

  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บจ. สยามพิวรรธน  

  ประธานกรรมการ บจ. บีไอเอชซี เทรดดิ้ง 

  กรรมการ บจ.ทุนลดาวัลย 

  ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 Dr. Achara Chandrachai  

  Chairman of Audit Committee / Independent Director  

Age 63  

Years of Directorship 2 Years 

Shareholding 0 Shares 

Education: 

  Ph.D. (Quantitative Business Analysis), Arizona State University, USA. 

  Master of Development Administration (Finance), Second class honor, 

   National Institute of Development Administration 

  CPA, Chulalongkorn University 

  Bachelor Degree in Accountancy, Chulalongkorn University 

  Director Accreditation Program (DAP) 452004 

  Audit Committee Program (ACP) 27/2009 

Experience: 

  Deputy Director Chula Unisearch, Chulalongkorn University 

  Independent Director and Chairman of Audit Committee,  

  Union Textiles Industries Plc. 

  Independent Director and Chairman of Audit Committee,  

  Krung Thai Asset Management Plc. 

  Independent Director and Chairman of Audit Committee,  

  Internet Thailand Co., Ltd. 

  Independent Director and Audit Committee, Panrajatawee Group Co., Ltd. 

  Independent Director and Chairman of Audit Committee, Dimet (Siam) Plc. 

Dr. Panas Simasathien  
  Vice Chairman  

Age 78  

Years of Directorship 14 Years 

Shareholding 0 Shares 

Education: 

  Ph.D. (Accounting), University of Illinois, USA.  

  M.S. (Accounting), University of Illinois, USA. 

  B.A., (Cum Laude), Claremont Men’s College, California, USA. 

  Certificate in Accounting, Thammasat University  

  Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 

Experience: 

  Director General, Comptroller General’s Department 

  Director General, Revenue Department 

  Permanent Secretary of Ministry of Finance 

  Chairman Krung Thai Bank Plc. 

  Minister of Finance 

  Chairman of Electricity Generating Authority of Thailand 

Current Positions: 

  Chairman, Computer Union Co., Ltd. 

  Vice Chairman (Executive), Saha-Union Plc. 

  Vice Chairman, Union Textile Industries Plc. 

  Chairman, Union Technology (2008) Plc. 

  Chairman, Union Plastic Plc. 

  Director, Siam Cement Plc. 

  Vice chairman and Executive Chairman, Siam Piwat Co., Ltd. 

  Chairman, BIHC Trading Co., Ltd. 

  Director, Thunladawan Co., Ltd. 

  Chairman, National Economic and Social Development Board 

  Chairman Board of Law Councilor (Law committee Number 12) 
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         นายสมภพ อมาตยกุล  

  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

อายุ 70 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 14 ป  

จำนวนหุนที่ถือ 10,000 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชั้นปที่ 3 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธรกิจ  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

 

ประสบการณ: 

  กรรมการผูอำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน  

  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ประธานกรรมการ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย 

  ผูจัดการใหญ บริษัท ไอ บี เอ็ม ประเทศไทย จำกัด 

ตำแหนงงานปจจุบัน: 

  กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก  

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

  บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร  

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) 

  รองประธานกรรมการสายตรวจสอบและประเมินผลกิจการในประเทศ 

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหยูเนี่ยน 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสโซ ประเทศไทย  

  ประธานกรรมการบริหาร บจ. บี.บี.บิสซิเนส แมเนจเมนท  

Mr.Sompop Amatayakul  
  Chairman of the Nominating and Remuneration  

  Committee / Independent Director  

Age 70 

Years of Directorship 14 Years 

Shareholding 10,000 Shares 

Education: 

  3rd year of Commercial and Accounting, Thammasat University 

  Bachelor Degree in Business Management,  

  University of the Thai Chamber of Commerce 

  Master Degree in Business Management,  

  University of the Thai Chamber of Commerce 

  Honorary Doctorate’s Degree from Thammasat University 

  Honorary Doctorate’s Degree from the National Institute of 

  Development Administration 

Experiences: 

  President, Saha-Union Plc. 

  Deputy minister, Ministry of Industry 

  Chairman, Bank of Sri Nakorn Plc. 

  Chairman, State Railway of Thailand 

  General Manager, IBM Thailand Co., Ltd. 

Current Positions: 

  Independent Director, Union Plastic Plc. 

  Independent Director and Chairman of Nominating and  

  Remuneration committee, Union Textiles Industries Plc. 

  Independent Director, Union Pioneer Plc. 

  Independent Director and Chairman of Audit Committee,  

  Union Technology (2008) Plc. 

  Vice Chairman of Audit & Evaluation of Domestic Business,  

  Independent Director and Chairman of Audit Committee, Saha-Union Plc. 

  Chairman of Audit Committee, Esso Thailand Plc. 

  Executive Chairman, B.B. Business Management Co., Ltd. 

นายประสงค สุขุม 
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ 80 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 17 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 0 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาวารด 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน11/2004 

 

ประสบการณ: 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ตำแหนงงานปจจุบัน: 

  รองประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด 

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

Mr. Prasong Sukhum 
  Audit Committee / Independent Director 

Age 80 

Years of Directorship 17 Years 

Shareholding 0 Shares  

Education: 

  Master’s Degree on Business Administration  

  Harvard University 

  Director Accreditation Program (DAP) 11/2004 

Experience:  

  Independent Director and Chairman of Audit Committee,  

  Union Textiles Industries Plc. 

Current Positions:  

  Vice Chairman, Osothsapa Co., Ltd. 

  Independent Director and Audit Committee,  

  Union Textiles Industries Plc. 
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 นางศุทธินี ขุนวงษา  

  กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการอิสระ 

อายุ 66 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 2 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 0 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการคาระหวางประเทศ   

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน 79/2009 

ประสบการณ: 

  กรรมการและผูจัดการ สหกรณออมทรัพย สหยูเนี่ยน จำกัด 

ตำแหนงงานปจจุบัน: 

  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 

  และกำหนดคาตอบแทน บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

Mrs. Suthinee Khunwongsa  

  Nominating and Remuneration Committee / Audit Committee /  

  Independent Director 

Age 66 

Years of Directorship 2 Years 

Shareholding 0 Shares 

Education: 

  Bachelor Degree’s ( International trade Studies), 

  School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน 79/2009 

Experiences: 

  Director and Manager Saving CO-OP of Saha-Union Plc.     

Current Positions: 

  Independent Director, Audit Committee, and Nominating  

  and Remuneration Committee, Union Textiles Industries Plc. 

Mr. Vichai Chaitaneeyachat  
  Managing Director 
Age 66 
Years of Directorship 5 Years 
Shareholding 0 Shares 
Education: 
  Master  Degree in Business Administration,  
  Chulalongkorn University 
  Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 
Experience: 
  Managing Director, Union Zojirushi Co., Ltd. 
  Director, Union Stainless Steel Products Co., Ltd.  
Current Positions: 
  Director, Union Garment Co., Ltd. 
  Director, Union Micron Clean Co., Ltd. 
  Director, Ten Cate - Union Protective Fabrics Asia Co. 
  Managing Director, Union Textiles Industries Plc. 

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ 
  กรรมการผูจัดการ 
อายุ 66 ป 
จำนวนปที่เปนกรรมการ 5 ป 
จำนวนหุนที่ถือ 0 หุน 
วุฒิการศึกษา: 
  ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 55/2006 
 
ประสบการณ: 
  กรรมการผูจัดการ บจ. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ 
  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส   
ตำแหนงงานปจจุบัน ; 
  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนการเมนท  
  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน  
  กรรมการ บจ. เทนคาเต – ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย 
  กรรมการผูจัดการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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 นายฐิติวัฒน สืบแสง  
  กรรมการ 

อายุ 57 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 3 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 0 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, U.S.A. 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาอนินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน 21/2004 

ประสบการณ: 

  กรรมการ Union Education Management Co. Ltd. 

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

  ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก 

ตำแหนงงานปจจุบัน: 

  กรรมการ บจ.บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา)  

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ  

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนสเตนเลสดตีลโปรดักส  

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน 

  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนนิฟโก  

  กรรมการผูอำนวยการ บมจ, สหยูเนี่ยน  

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนการเมนท 

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน 

  กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร  

  ประธานกรรมการ บจ. ยูเนี่ยนยูนีเวอรส 

  กรรมการ บมจ, ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008)  

  กรรมการ บจ. เทนคาเต – ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย 

  กรรมการผูจัดการ บมจ.ยูเนี่ยนพลาสติก 

Dr. Thitivat Suebsaeng  
  Director 

Age 57 

Years of Directorship 3 Years 

Shareholding 0 Shares 

Education: 

  Ph.D. in Chemistry from Marquette University, U.S.A. 

  M.Sc. (Chemistry), Chiangmai University 

  B.Sc. (Chemistry), Chiangmai University 

  Director Accreditation Program (DAP) 21/2004 

Experiences: 

  Director, Union Education Management Co. Ltd. 

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

  Chairman, Union Plastic Plc. 

Current Positions: 

  Director, Union Energy (China) Co., Ltd. 

  Chairman, Union Zojirushi Co., Ltd. 

  Chairman, Union Stainless Steel Products Co., Ltd. 

  Chairman, Union Thai-Nichiban Co., Ltd. 

  Director, Union Nifco Co., Ltd. 

  President, Saha-Union Public Plc. 

  Chairman, Union Garment Co., Ltd. 

  Chairman, Union Micronclean Co., Ltd. 

  Director, Union Pioneer Plc. 

  Chairman, Union Universe Co., Ltd. 

  Director, Union Textile Industries Plc. 

  Director, Union Technology (2008) Plc. 

  Director, Ten Cate - Union Protective Fabrics Asia Ltd. 

  Managing Director, Union Plastic Plc. 

 นางศุภางค ตั้งสุจริตพันธ  

  กรรมการรองผูจัดการ 

อายุ 61 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 7 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 69,020 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี) 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2003 

ประสบการณ: 

  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล  

  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย  

  กรรมการ บจ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

ตำแหนงงานปจจุบัน: 

  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) 

  กรรมการ บจ. เทนคาเต – ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย 

  กรรมการรองผูจัดการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

Mrs. Supung Tangsujaritpunt   

  Deputy Managing Director 

Age 61 

Years of Directorship 7 Years 

Shareholding 69,020 Shares 

Education: 

  Certificate of Vocational Education (Accounting) .  

  Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 

Experience: 

  Director, Union Spinning Mills Co., Ltd 

  Director, Union Thread Industries Co.,Ltd. 

  Director, Union Industries Co., Ltd. 

Current Positions: 

  Director, Union Energy (China) Co., Ltd. 

  Director, Ten Cate - Union Protective Fabrics Asia Ltd. 

  Deputy Managing Director, Union Textile Industries Plc. 



10 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

 

 

 Miss Dalad Sapthavichaikul  
  Director 
Age 54 
Years of Directorship 16 Years 
Shareholding 45,000 Shares 
Education:  
  Master’s Degree in Computer Science, University of Illinois at   
 Urbana - Champaign, USA. 
  Bachelor’s Degree (First class honor) in Economics,  
  Chulalongkorn University 
  Awarded Diploma by passing the Examination of Australian  
  IOD 2001 
  Director Certification Program (DCP) 9/2001   
  Finance For Non-Finance Director (FN) 1/2003 
  Audit Committee Program (ACP) 10/2005  
Experience:  
  Director and Secretary, Union Energy Co., Ltd. 
  Director and Secretary, Union Energy (China) Co., Ltd. 
  Director, Union Pioneer Plc. 
  Executive Director and Assistant Managing Director,  
  Saha-Union Plc. 
Current Positions: 
  Managing Director, Uni-Fibre  Co., Ltd. 
  Director, Union Textile Industries Plc. 
  Director, Thai Rubber Enterprise Co., Ltd. 
  Director, Saha-Union Plc. 
  Managing Director, Computer Union Co., Ltd. 
  Managing Director, Saha Union Holding Co., Ltd. 
  Director, Union Thread Industries Co.,Ltd.  
  Director, Union Industries Co., Ltd. 
  Director, Union Zojirushi Co., Ltd. 
  Director, Union Spinning Mills Co., Ltd.  
  Director, Processing Center Co., Ltd. 
  Director, companies in Saha-Union group 

นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล  
  กรรมการ 
อายุ 54 ป 
จำนวนปที่เปนกรรมการ 16 ป  
จำนวนหุนที่ถือ 45,000 หุน 
วุฒิการศึกษา: 
  ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร ,มหาวิทยาลัยอิลลินอยส  
  เมืองแชมเพนจ-เออรบานา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะเศรษฐศาสตร   
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  AwardedDiploma 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 
  กรรมการและเลขานุการ บจ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ 
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  
  บจ. ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) 
  กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร 
  กรรมการบริหารและกรรมการผูชวยผูอำนวยการ บมจ. สหยูเนี่ยน  
ตำแหนงงานปจจุบัน: 
  กรรมการผูจัดการ บจ. ยูนิไฟเบอร  
  กรรมการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
  กรรมการ บจ. วิสาหกิจยางไทย 
  กรรมการ บมจ. สหยูเนี่ยน  
  กรรมการผูจัดการ บจ. คอมพิวเตอรยูเนี่ยน  
  กรรมการผูจัดการ บจ. สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง  
  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย  
  กรรมการ บจ. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ  
  กรรมการ บจ. ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล 
  กรรมการ บจ. ศูนยประมวลผล  
  กรรมการบริษัทตางๆ กลุมสหยูเนี่ยน 

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น.  

  กรรมการผูชวยผูจัดการ 

อายุ 61 ป 

จำนวนปที่เปนกรรมการ 4 ป 

จำนวนหุนที่ถือ 0 หุน 

วุฒิการศึกษา: 

  ปริญญาโท Industrial Engineering, University of Pittsburgh, U.S.A. 

  ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

  ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ 

  Director Accreditation Program (DAP) รุน 63/2007 

ประสบการณ: 

  ผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  กรรมการผูจัดการ บจ. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส  

ตำแหนงงานปจจุบัน: 

  กรรมการผูชวยผูจัดการ บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

Capt. Supich Sankhagowit RTN  

  Assistant Managing Director 

Age 61 

Years of Directorship 4 Years 

Shareholding 0 Shares 

Education: 

  MS in Industrial Engineering, University of Pittsburgh, U.S.A. 

  Certificate in Naval Staff Course, Naval Staff College 

  BSc, Royal Thai Naval Academy 

  Director Accreditation Program (DAP) 63/2007 

Experience: 

  Internal Audit Manager, Union Textile Industries Plc. 

  Managing Director, Union Stainless Steel Products Co., Ltd. 

Current Positions: 

  Assistant Managing Director, Union Textile Industries Plc. 
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General Information  
of the Company 

¢ÍÁÙÅ·ÑèÇä» 
¢Í§ºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) Union Textile Industries Public Company Limited 

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 
 
สำนักงานใหญ: 
 เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
 กรุงเทพ 10260 
 โทรศัพท : 0-2311-5111 ตอ 7811  
 โทรสาร : 0-2323-3123 
สาขาที่ 1: 
 เลขที่ 205 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ( ก.ม. 39.5 )  
 ตำบลบางปูใหม อำเภอเมืองสมุทรปราการ   
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
 โทรศัพท : 0-2323-1085-87  
 โทรสาร : 0-2323-9283 
บุคคลอางอิงอื่น ๆ 
 นายทะเบียนหลักทรัพย: 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,7  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท : 0-2359-1200-1 
 โทรสาร : 0-2359-1259 
 
ผูสอบบัญชี: 
 นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 
 นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล 
 นายเติมพงษ โอปนพันธ  
 บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จำกัด  
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท : 0-2264-0777 
 โทรสาร : 0-2264-0789, 0-2661-9192 

Type of Business Operations: 
 The Company operates the businesses of textile,  
Spun yarn and Woven fabric. 
Paid-up Capital: 
 The Company has its registered paid-up capital  
of 600 million Baht, divided into: 
   45,000,000 ordinary shares of 10 Baht each; 
   15,000,000 preferred shares of 10 Baht each; 
 
Head Office: 
 No.1828 Sukhumvit Road, Bang Chak,  
 Phra Khanong, Bangkok 10260 
 Tel.: 0-2311-5111 ext. 7811  
 Fax.: 0-2323-3123 
Branch 1: 
 No.205 Moo 4 Sukhumvit Road (km.39.5), 
  Bangpumai,  Muang Samut Prakarn,  
 Samut Prakarn Province 10280 
 Tel.: 0-2323-1085-87  
 Fax.: 0-2323-9283 
Other references 
 Registrar: 
 Thailand Securitier Depository Co., Ltd. 
 Address : 62 The Stock Exchange of Thailand 
 Building 4,7 Floor Ratchadapisek Road, 
 Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand 
 Telephone : (662) 359-1200-1 
 Fax : (662) 359-1259 
 
Auditor: 
 Mr. Supachai Phanyawattano 
 Miss Siraporn Ouaanunkun 
 Mr. Termphong Opanaphan 
 Ernst & Young Office Limited 
 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex 
 193/136-137 Rajada Road, Bangkok 10110 
 Telephone: (662) 264-0777 
 Fax: (662) 264-0789, 661-9192 
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 ชื่อบริษัท    ประเภทธุรกิจ    ประเภทหุน    จำนวนหุน   จำนวนหุน    สัดสวน 
    ออกจำหนาย   ที่ถือ   การถือหุน 

¹ÔμÔºØ¤¤Å·ÕèºÃÔÉÑ·¶×ÍËØŒ¹ 
μÑé§áμ‹ÃŒÍÂÅÐ 10 ¢Öé¹ä» 

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       ลงทุนและ      สามัญ      5,000,000      949,993        19.00% 
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก        ใหบริการ 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260        ปรึกษา 
 โทรศัพท 0-2311-5111-9, 0-2322-5600        
 โทรสาร 0-2311-5616      
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 

     Type of   Type of    No. of    No. of    %  
 Company Name Business    Shares    Shares    Shares    of Shares 
    Issued     Held     holding 

1. Uni-Fibre Co., Ltd.      Dealer    Ordinary    1,200,000    250,001   20.83 % 
 1828 Sukhumvit Road, Bang Chak,  
 Phra Khanong, Bangkok 10260  
 Tel. 0-2311-5111-9 
 Fax. 0-2311-5668, 0-2332-5615  
2. Union Business Management Co., Ltd.   Investment     Ordinary    5,000,000    949,993     19.00% 
 1828 Sukhumvit Road, Bang Chak,     and  
 Phra Khanong, Bangkok 10260   consulting  
 Tel. 0-2311-5111-9, 0-2322-5600      
 Fax. 0-2311-5616   services  
3. Union Micron Clean Co., Ltd.     Manufacturing    Ordinary    500,000    65,000    13.00% 
 1828 Sukhumvit Road, Bang Chak, 
  Phra Khanong, Bangkok 10260 
 Tel. 0-2311-5111-9, 0-2322-5600 
 Fax. 0-2741-6145  
4. Ten Cate-Union Protective     Manufacturing Ordinary    3,850,000    1,900,000    49.35% 
 Fabrics Asia Ltd.  of workwear 
 205/1 Sukhumvit Road (km.39.5)  
 Moo 4, Bangpumai, Muang District, 

  Samut Prakarn Province. 

Persons holding shares of the Company at 10% or more of paid up capital 
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 บรษิทัฯ กอตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 21 มนีาคม 2520 โดยประกอบธรุกจิอตุสาหกรรมสิง่ทอทีค่รบวงจร ไดแก ปนดาย ทอผา 
ฟอกยอมและตกแตงสำเรจ็ เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2537 บริษทัฯ จดทะเบยีนเปนบรษิทัมหาชน จำกดั ตามกฎหมายไทย  ซึง่ปจจบุนั 
มีบริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด เปนผูถือหุนรายใหญ ในสัดสวนรอยละ 49.882 และ 
17.100 ตามลำดับ 
 ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจเฉพาะในสวนการผลิตและจำหนายผาทอ โดยใชกำลังการ
ผลิตที่ เขตบางปู เลขที่ 205 ถ.สุขุมวิท (ระหวางกม. 39-40) ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  
 นอกจากการดำเนินธุรกิจหลักคือผลิต จำหนายและบริการดานสิ่งทอแลวบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร 
จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจตัวแทนจำหนายฝาย เสนใยสังเคราะหและบริการ ในอัตรารอยละ 20.83 และบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน 
โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต และจำหนายผาสี ในอัตรารอยละ 49.35 ซึ่งบริษัทฯ ตองรับรูสวนแบง
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทฯ รวมตามวิธีสวนไดเสียดวย 
 นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทรวม มีการบริหารงานแยกตางหากเปนอิสระจากกัน 
 
       รายไดจากการประกอบธุรกิจแตละประเภทของกลุมบริษัทในระยะ 3 ป ที่ผานมา 

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ 

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ มีโรงงานปนดายผลิตเสนดาย ปอนใหโรงงานทอผาเพื่อผลิตเปนผาทอ ทั้งสองโรงงานตั้งอยูในบริเวณ
เดียวกัน 
 (1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯคือผาทอ โดยผานกระบวนการปนดาย และทอผา ซึ่งผลิตตามความตองการของลูกคา 
โดยมีทั้งผาฝาย 100% ผาฝายผสมโพลีเอสเตอร และ/หรือใยสังเคราะหอื่นๆ สำหรับนำไปผลิตผาประเภทตางๆ อาทิเชน Basic 
Workwear, Technical Workwear, Protective Workwear และผาที่ใชในอุตสาหกรรมอื่นอีกดวย 
 ปจจัยสำคัญที่มีอาจผลกระทบตอโอกาส หรือขอจำกัดในการประกอบธุรกิจ ไดแกบันทึกขอตกลงการทำธุรกิจ 
และ แนวทางปฏิบัติที่ดี ( Code of Conduct ) ที่ลูกคาในตางประเทศกำหนดใหผูผลิตทุกรายถือเปนเกณฑปฏิบัติ 
 (2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 
   ก. การทำการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่สำคัญ 
    1. กลยุทธการแขงขัน บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการจำหนายสินคาตามขอกำหนดที่ลูกคาตองการ 
ทั้งดานคุณภาพ ปริมาณ และกำหนดสงมอบที่ตรงเวลา 
    2. ลักษณะลูกคา ลูกคาของบริษัทแบงออกเปน 2 กลุม คือ  
        บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม นำไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตตอ 
        ผูคาสง เพื่อนำไปจำหนายตอ 
    3. กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม และผูคาสงทั้งใน และตางประเทศ 
    4. การจำหนายและชองทางการจำหนาย  

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ    ดำเนินการโดย 

                         หนวย : ลานบาท 

    % การถือหุน    ป 2553      %    ป 2552   %    ป 2551      % 

 ของบริษัท    รายได     รายได     รายได 

 บริษัท : 
 ผลิตและจำหนายผาทอ,    บมจ. ยูเนี่ยน       1,009.56    100.42    579.55    108.82    918.45    101.75 
 เสนดาย และบริการ         อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 * บริษัทรวม : 
 ผูแทนจำหนายฝาย,     บจ. ยูนิไฟเบอร     20.83    4.84    0.48    3.04    0.57    3.12    0.35 
 เสนใยสังเคราะห 
 ผลิต และจำหนายผาสี     บจ.เทนคาเต-ยูเนี่ยน         49.35     (9.05)     (0.9)    (50.02)    (9.39)    (18.96)    (2.1) 
  โปรเทคทีฟแฟบบริค 
  เอเชีย 
 รวม                                    1,005.35    100.00     532.57     100.00     902.61     100.00 

 
       หมายเหตุ * รับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
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 บริษัทฯ จำหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคาทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ โดยมีสัดสวนการขายในประเทศ
รอยละ 34 และตางประเทศ รอยละ 66  
   ข. ภาวะการแขงขัน 
    1. ในป 2553 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมสิ่งทอยังมีความรุนแรงทั้งทางดานราคา คุณภาพ และ
การสงมอบ โดยเฉพาะในตลาดตางประเทศมีคูแขงอยางเชน อินเดีย ปากสีถาน อินโดนีเซีย เปนตน นอกจากนี้กลุมประเทศ EU  
ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) ในเรื่องการคุมครองแรงงาน และ ความรับผิดชอบตอสังคม ใหผูผลิตถือเปน
เกณฑปฏิบัติ  
    2. คูแขงขัน จำนวนคูแขงทั้งในประเทศ และตางประเทศมีประมาณ 10 ราย 
    3. สถานภาพและศกัยภาพในการแขงขนัของบรษิทั ยงัเปนทีน่าเชือ่ถอืของลกูคาในเรือ่งคณุภาพ และการสงมอบ 
    4. แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต  
  ในป 2554  ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโนมดีขึ้น จากการที่ลูกคาแจงความตองการเพิ่มขึ้น 
แตตองบรหิารวตัถดุบิทีม่รีาคาสงูขึน้ และการผนัปวนของอตัราแลกเปลีย่น  ตลอดจนการขาดแคลนแรงงาน โดยมกีารตดิตามอยาง 
ใกลชดิ เพือ่วเิคราะห และปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณ 
  นอกจากราคาสนิคาคณุภาพและการสงมอบทีเ่ปนปจจยัสำคญัของการแขงขนัแลว  ลกูคาในตาง 
ประเทศยังใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับตางๆ เชน ความรับผิดชอบตอสังคม ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิง
แวดลอม และการคุมครองแรงงาน 
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Nature of  
Business Operation 

Business Operation of Each Product Line 

 The Company has yarn spinning mill, producing for weaving mill to produce its greige fabrics. Both plants are situated 

in the same area. 

 (1) Type of Products and Services 

 Main products of the Company is greige fabrics by passing through yarn spinning and weaving processes to produce 

products as customers’ requirements. There are 100% cotton, cotton and polyester and/or other synthetic fibers. They will 

be used to manufacture various types of fabric like Basic Workware, Technical Workware, Protective Workwear, fabrics for 

other industrial usage.  

  The Company was established on March 21st, 1977, to operate its integrated business in the textile 
industry, including spinning, weaving, dyeing/bleaching, and fabric finishing; and on March 30th, 1994, the Company 
was registered as a limited public company according to the Thai law. At present, Saha-Union Public Company 
Limited and Union Business Management Co., Ltd. are major shareholders, with the proportion of shareholding of 
49.9% and 17.1% respectively. 
  Since August 2008, the Company has been operating its main business of manufacturing and 
distribution of Greige Fabrics, with the production facilities at Bangpoo District, at No.205 Sukhumvit Road (km.39-
40), Bangpoomai, Muang District, Samut Prakarn Province 10280. 
  In addition to its main business operations, i.e., manufacturing and distribution of textile products, 
the Company has held 20.83% of shares in Uni-Fibre Co., Ltd., a dealer of cotton and synthetic fiber, and has also 
held 49.35% of shares in Ten Cate-Union Protective Fabric Asia Ltd., a manufacturer and distributor of finished 
fabrics. Therefore, the Company has to realize its profit (loss) shared from the investments of the associated 
companies by the equity method as well. 
  Regarding the business operation policy, the Company and its affiliated companies have separate 
and independent management. 
 
Revenues from Businesses Operation in Each Type of Affiliated Companies in Previous 3 Years 

  

  Company:   
 Manufacturing and           Union Textile              1,009.56    100.42    579.55    108.82    918.45    101.75  
 distribution of Greige       Industries Plc. 
 fabrics, Spun Yarn and  
 services  
 *Associated companies: 
 Dealer of cotton,             Uni-Fibre Co., Ltd.    20.83    4.84    0.48    3.04    0.57    3.12    0.35 
 synthetic fibers and  
 services  
 Manufacturing and            Ten Cate-Union        49.35    (9.05)    (0.9)    (50.02)    (9.39)    (18.96)    (2.1) 
 distribution of finished      Protective Fabrics 
 fabrics Asia Ltd. 
  
 Total     1,005.35    100.00    532.57    100.00    902.61    100.00 

 
     Note: * the Company has to realize its profit (loss) shared from the investments of the associated companies by 
the equity method 

      Unit: Million Baht 

 Product Line   Operated By:     % of    Incomes of      %    Incomes of    %   Incomes of    % 
 Business Group   shareholding      2010    2009   2008 
   of the 
   Company 
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 Main factors affecting opportunities or constraints of business conduct are memorandum of business agreement 

and Code of Conduct customers overseas stipulated for all manufacturer to comply with. 

 (2) Situation of Competition and Marketing 

  a. Main marketing of products and services 

   1. Competition strategies: The Company has ability to sell products as required by customers in terms of 

quality, quantity and on-time delivery 

   2. Customers: The Company’s customers can be divided into 2 groups  

      Companies/Industrial plants use as raw materials to produce further 

      Wholesalers to sell to middle men 

   3. Target Group such as Companies/Industrial plants and wholesalers both domestic and international  

   4. Distribution and Distribution Channel  

 The Company has sold directly to customers, both domestic and overseas. The proportion of domestic sales is 

34% and overseas is 66%  

  b. Competition 

   1. In 2010, the competition in textile industry was intense in terms of price, quality and delivery, especially in 

India, Pakistan, Indonesia. Moreover, the EU countries have stipulated Code of Conduct of labor protection and social 

responsibility for manufacturers to comply with.  

   2. Competitors: Numbers of domestic and overseas competitors are 10. 

   3. Competition status and potentiality of the Company is still credible in terms of quality and delivery in 

customers’ perspectives.  

   4. Trends of the Industry and Competition in the Future  

      In 2011, trends of textile industry are improving from customers’ notice of higher demand. However, the 

management of higher price of raw materials and volatility of foreign exchange rate as well as labor shortage shall be 

monitored closely to analyze and adapt to the situation 

      Apart from product prices, quality and delivery which are important factors, domestic customers give 

importance to rule and regulations compliance such as social responsibility, environmental friendly products and labor 

protection.  
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Risk Factors »˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ในป 2553 วัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้นมากกวา 70% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา และยังมีแนวโนมสูงขึ้นในป 2554 ทำให
การรับคำสั่งซื้อลวงหนาระยะยาวชะงักงัน อาจกระทบตอผลการดำเนินงานได อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ จึงไดกำหนดแนวทาง
ในการรับคำสั่งซื้อใหสอดคลองกับวัถุดิบที่มี และ/หรือจัดหา  
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
 ในป 2553 บริษัทฯ จำหนายสินคาไปตางประเทศคิดเปน 63% ของยอดขาย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
จึงอาจกระทบตอผลการดำเนินงานได อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิด และมี
มาตรการทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ใหครอบคลุมคำสั่งซื้อของลูกคาทั้งปริมาณและระยะเวลา 
 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของบริษัทรวม 
 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) 49.35% โดยมูลคาเงินลงทุน 
คิดเปน 13.87% ของสินทรัพยรวม ณ 31 ธ.ค. 53 ในป 51 – 53 บริษัทฯรับรูสวนแบงกำไรจาก TCUA ในงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียซึ่งมีผลขาดทุน 18.96 ลานบาท 50.02 ลานบาท และ 9.05 ลานบาท ตามลำดับ ถึงแมวาผลประกอบ
การของ TCUA ในป 2553 มีแนวโนมดีขึ้น แตคณะกรรมการยังคงติดตามผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ เนื่องจากมีผล
ขาดทุนสะสม คิดเปน 41% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งตามขอตกลงในสัญญารวมทุน กำหนดใหมีการเจรจาถึงแนวทางที่เหมาะสม
ของการดำเนินงานของบริษัทรวมทุนตอ กรณีถาผลขาดทุนสะสมเกินกวา 50% ของทุนจดทะเบียน 

 Risk from volatility of raw material price 

 In 2010, raw material price increased 70% when compared to the previous year and tend to be higher in 

2011. This caused long term future order to stun and may affect performance. However, the Directors has established 

guidelines to accept orders to be in line with existing raw materials and/or procurement.  

 Risk from volatile foreign exchange rate 

 In 2010, the Company has sold products to foreign countries equal to 63% of sales. The volatility of foreign 

exchange rate may, then, affect operation results. However, the Company has kept close updated about foreign exchange 

rate and imposed measure to buy forward to cover customers’ orders in terms of volume and time. 

 Risk from performance of associated companies 

 The Company held 49.35% shares in Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia  Ltd. (TCUA). The investment 

value amounted to 13.87% of total assets as of December 31st, 2010. During 2008-2010, the Company recognized profit of 

TCUA in financial statements that showed investment by using equity method with loss at 18.96 million bath, 50.02 million 

baht and 9.05 million baht respectively. Although performance of TCUA in 2010 tend to improve, the Board of Directors still 

kept an eye on performance consistently due to accumulated loss at 41% of registered capital. As in the joint venture 

agreement, it was required to discuss about appropriate guidelines to continue operating the associated companies in case 

of more than 50% loss of registered capital.  
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Structure of Shareholding 
and Management 

 1. กลุมบริษัทสหยูเนี่ยน  

  Saha-Union Group of Companies 

  1.1  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)     15,580,540    14,348,660     29,929,200    49.9 

    Saha-Union Public Company Limited 

  1.2  บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด        10,260,200     - 10,260,20      17.1 

    Union Business Management Company Limited 

  1.3  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จำกัด        3,668,280      - 3,668,280     6.1  

    Union Thread Industries Company Limited 

 2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       3,497,400      400,000    3,897,400    6.5  

  Bangkok Bank Public Company Limited 

 3. นายชาญ โสภณพานิช            1,152,600    - 1,152,600     1.9     

  Mr. Charn Sophonpanich 

 4. นายพิสิฐ พฤกษไพบูลย        1,046,900      - 1,046,900      1.7       

  Mr. Pisith Preukpaiboon 

 5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)       672,900      233,000      905,900      1.5      

  Bangkok Insurance Public Company Limited 

 6. บริษัท โชติชลิต จำกัด         561,600       - 561,600       0.9        

  Chotechalit Company Limited 

 7. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT    478,000   - 478,000      0.8      

  SINGAPORE BRANCH   

 8. นายชุตินธร ดารกานนท      380,500          - 380,500          0.6           

  Mr. Chutindhorn Darakananda 

 9. นายสุรเชษฐ เอื้ออารีนุสรณ       374,500    - 374,500     0.6          

  Mr. Surachet Eau-areenusorn 

 10. คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช       294,300         - 294,300          0.5 

  Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich 

     รวม/Total       37,967,720         14,981,660     53,291,480          88.8 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ 
¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
 

 ลำดับที่    ชื่อผูถือหุน    จำนวนหุนสามัญ    จำนวนหุนบุริมสิทธิ    รวม     %ของจำนวนหุนทั้งหมด 
 No.    Shareholder’s Name    No. of Ordinary    No. of Preferred    Total    % of Total Shares 
   Shares    Share 

นโยบายการจายเงินปนผล 
 ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไมต่ำกวา 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำป หลังหักขาดทุนสะสม (ถามี) 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
Dividend Payment Policy 
 Depending on the performance of the Company, at a rate not less than 1/3 of the annual net profit, after 
accumulated loss (if any), from the Separate Financial Statement of the Company 

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุดวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 
The list of 10 major shareholders of the Company: 
(As of the last closing date of shareholders’ registration book on July 6th, 2010) 
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ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ 
¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 
 

Number of  
Director’s Shareholding 

1. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา    27,010    27,010     - 
 Miss Sriwarin  Jirapakkana 
2. นายพนัส  สิมะเสถียร     -     -     - 
 Dr. Panas  Simasathien 
3. นางอัจฉรา  จันทรฉาย     -   -     - 
 Dr. Achara  Chandrachai 
4. นายสมภพ  อมาตยกุล     10,000    10,000   - 
 Mr. Sompop  Amatayakul 
5. นายประสงค  สุขุม   -    -     - 
 Mr. Prasong  Sukhum 
6. นางศุทธินี  ขุนวงษา     -     -       - 
 Mrs. Suthinee  Khunwongsa 
7. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ    -    -     - 
 Mr. Vichai  Chaitaneeyachat 
8. นายฐิติวัฒน  สืบแสง      -       -         - 
 Dr. Thitivat  Suebsaeng 
9. นางศุภางค  ตั้งสุจริตพันธ     69,020        69,020        - 
 Mrs. Supung  Tangsujaritpunt 
10. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล     45,000      45,000       - 
 Miss Dalad  Sapthavichaikul 
11. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น.     -       -        - 
 Capt. Supich  Sankhagowit RTN 

 รายชื่อ       จำนวนหุนที่ถือ    จำนวนหุนที่ถือ จำนวนหุนที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 Name      Shareholding     Shareholding     Charge During           
  2553 / 2010       2552 / 2009 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

 โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท มี 3 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
ขอบเขตอำนาจหนาที่และรายนามคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการบริษัท 
 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 1. แตงตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อำนาจเชนวานี้   คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือ 
  หลายคนของบริษัทกระทำแทนก็ได 
 2. กำหนดจายเงินบำเหน็จรางวัลแกพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำกิจการใหกับบริษัท โดยจะเปนผู 
  ทำการประจำหรือไมประจำก็ได 
 3. กำหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน 
 4. ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน 
 ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่น
ไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 
 ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการ โดยใหมีอำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารโดยมีอำนาจหนาที่ควบคุม 
ดแูลกจิการของบรษิทัตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายกไ็ด และในจำนวนนีใ้หแตงตัง้กรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการบรหิาร  
และใหกรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารโดยตำแหนง 
 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผูมี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทได 
 
รายนามคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 11 ทาน ดังนี้ 

 

 ชื่อ - สกุล    ตำแหนง 
 

 1. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา    ประธานกรรมการ 

    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 2. นายพนัส  สิมะเสถียร    รองประธานกรรมการ 

 3. นางอัจฉรา  จันทรฉาย     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการอิสระ 

 4. นายสมภพ  อมาตยกุล    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

    กรรมการอิสระ 

 5. นายประสงค  สุขุม    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 6. นางศุทธินี  ขุนวงษา    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 7. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ    กรรมการผูจัดการ 

 8. นายฐิติวัฒน  สืบแสง    กรรมการ 

 9. นางศุภางค  ตั้งสุจริตพันธ    กรรมการ 

 10. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล    กรรมการ 

 11. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น.    กรรมการ 

     นางชฎาพร  เจียมสกุลทิพย    เลขานุการบริษัท 

     นายพฤฒิพันธุ  ฉายากุล    ผูชวยเลขานุการบริษัท 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เพียงพอ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 2. สอบทานใหบริษทัมรีะบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม  
  และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ 
  พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง 
  ประเทศไทยและกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 4. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแตงตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปนอสิระเพือ่ทำหนาทีเ่ปนผูสอบบญัชขีองบรษิทั  และเสนอคาตอบแทน 
  ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอ
  กำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
 6. จดัทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลาวตองลงนาม 
  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 
  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
  (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย  
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเชารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)  
    หรือขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็วาผูถอืหุนและผูลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใตขอบเขต หนาทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ดรบัมอบหมาย 
    จากคณะกรรมการบริษัท 
 7. ใหฝายจัดการมีการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบตลอดจนเรงรัดใหแกไขขอบกพรองนั้น 
 8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาสำคัญ 
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
 หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 1. มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2. มีประสบการณ เขาใจธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  
 3. เปนผูมีวิสัยทัศนและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ 
 
 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย 
กรรมการอิสระ 3 ทานดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา จันทรฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายประสงค สุขุม กรรมการตรวจสอบ 
 นางศุทธินี ขุนวงษา กรรมการตรวจสอบ 
 
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 1. กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ 
 2. หนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 3. พิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนใหกรรมการ 
 4. กำหนดคาตอบแทนใหกรรมการโดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
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 รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 บริษทัฯ ไดแตงตัง้กรรมการทีม่ปีระสบการณ และมคีณุสมบตัเิหมาะสม เปนคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน 
ซึ่งเปนชุดเดียวกัน ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการ ดังนี้ 
 นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคณา กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 นางศุทธินี ขุนวงษา กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 
 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 1. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการผาน คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) คณะกรรมการ 
  สรรหาและกำหนดคาตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง 
 2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทำโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
  1.  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
  2.  ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชวธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเปนรายบคุคลคราวละคนหรอืคราวละหลายคน 
    รวมกันเปนคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได  ทั้งนี้ตามแตที่ประชุม 
    ผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม ขอ 1. ทั้งหมด จะแบง
    คะแนนเสียงแกคนใด หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 
  3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก  หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปน 
    ผูออกเสียงชี้ขาด 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหนง 
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 
 
   รายชื่อผูบริหาร 
 
 ชื่อ – สกุล    ตำแหนง 
 
   1.  นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ    กรรมการผูจัดการ 
   2.  นางศุภางค  ตั้งสุจริตพันธ    กรรมการรองผูจัดการ 
   3.  น.อ.สุพิช  สังขโกวิท ร.น.    กรรมการผูชวยผูจัดการ 
   4.  นางสาวประยูร  ศรีพระราม    ผูจัดการฝายบัญชี 
   5.  นายวุฒิ  วุฒิพงศ    ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
   6.  นายสมบูรณ  ชิวปรีชา   ผูจัดการฝายธุรการ 
   7.  นางสาวนภาพร  เกรียงไกรวาณิช    ผูจัดการฝายประสานงานขายและผลิต 
   8.  นายวีรธรรม  ภูจิญญาณ    ผูจัดการฝายขาย 1 
   9.  นายธนา  พจนารถวงศ    ผูจัดการฝายขาย 2 
   10.  นายโสภณ  อนุกูล     ผูจัดการฝายปนดาย 
   11. นายปญญา  ชัยวิชาชาญ    ผูจัดการฝายทอผา 
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ผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร ป 2552 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 ก. คาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท 
 
 รายชื่อ    กรรมการบริษัท    กรรมการตรวจสอบ    กรรมการสรรหา 

    และกำหนดคาตอบแทน 

 1. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา    36,000     12,000 

 2. นายพนัส  สิมะเสถียร    36,000 

 3. นางอัจฉรา  จันทรฉาย    72,000    139,000 

   4. นายสมภพ  อมาตยกุล    72,000      12,000 

 5. นายประสงค  สุขุม   72,000   130,000 

 6. นางศุทธินี  ขุนวงษา    72,000    130,000    12,000 

 7. นายวิชัย  ชัยฐานียชาติ    36,000 

 8. นายฐิติวัฒน  สืบแสง    36,000 

 9. นางศุภางค  ตั้งสุจริตพันธ    36,000 

 10. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล    36,000 

 11. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น.  36,000 

   ยอดรวม   540,000    399,000    36,000 

 
หมายเหตุ 
 1. ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 17 มีมติอนุมัติวงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในจำนวนเงินไมเกิน 
  1,500,000 บาทตอป และมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร 
 2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติจายเงินคาตอบแทน 
  ใหกรรมการทุกคน อัตราคาตอบแทน 6,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป 
 
 ข. คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทฯ 
  รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย เปนคาตอบแทนประเภทเงินเดือนและโบนัส จำนวนเงิน 13.58 ลานบาท 
 
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
 ไมมี 
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 Structure of corporate management comprises 3 committees including the Board of Directors, the Audit 
Committee, and the Remuneration and Nominating Committee 
Scope of powers and responsibilities; and lists of committees 
1. The Board of Directors 
 Scope of powers and responsibilities of the Board of Directors: 
 1. Appoint and remove the Company’s employees; with such powers, the Board of Directors may assign 
  any one or several director(s) of the Company to act on its behalf; 
 2. Authorize incentive pays and rewards for the Company’s staff or employees or any other person performing 
  a task for the Company, either on a regular or irregular basis; 
 3. Determine interim dividends for the Company’s shareholders; 
 4. Implement the objectives, regulations, and resolutions of the shareholder’s meeting in accordance with
  the law; 
 Regarding the performance of works under its powers and responsibilities, the Board of Directors may 
appoint any one or several director(s) or other person to act on its behalf; 
 The Board of Directors shall appoint any director as the President, with powers and responsibilities as the 
Board of Director may think fit. 
 The Board of Directors may appoint the specific number of directors as it may think fit, as the executive 
board, with powers and duties to supervise the Company’s businesses as it may think fit; and among these 
directors, one director shall be appointed as the executive chairman; and the President shall be an executive 
director by virtue of an office. 
 Two directors shall affix their signatures together and affix the Company’s seal. The Board of Directors 
shall have its powers to determine the authorized director(s) of the Company. 
List of the Board of Directors 
As of December 31st, 2010, the Board of Directors consisted of 11 members, as follows: 

Structure of Management 

 Name    Position 
 
 1. Miss Sriwarin  Jirapakkana    Chairman / Remuneration and Nominating Committee 
 2. Dr. Panus  Simasathien    Vice Chairman 
 3. Dr. Achara  Chandrachai    Chairman of Audit Committee / Independent Director 
 4. Mr. Sompop  Amartayakul    Chairman of Remuneration and Nominating Committee / 
    Independent Director 
 5. Mr. Prasong  Sukhum    Audit Committee / Independent Director   
 6. Mrs. Suthinee  Khunwongsa    Remuneration and Nominating Committee 
    Audit Committee / Independent Director 
 7. Mr. Vichai  Chaitaneeyachat    Managing Director 
 8. Dr. Thitiwat  Suebsaeng    Director 
 9. Mrs. Supung  Tangsujaripunt    Director 
 10. Miss Dalad  Sapthavichaikul    Director 
 11. Capt. Supich  Sankhagowit RTN    Director 
    Mrs. Chadaporn  Jiemsakultip    Secretary of the Company 
     Mr. Pruttipan  Chayakul    Assistant Secretary of the Company  
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2. The Audit Committee 
 Scope of powers and responsibilities of the Audit Committee: 
 1. Review the Company’s financial reports for accuracy, adequacy and in accordance with the generally 
  accepted standard of accounting; 
 2. Review a proper and effective internal control and audit systems for the Company and consider the autonomy 
  of the internal control unit and approve the appointment, transfer and dismissal of the manager of the 
  internal audit office; 
 3. Review the Company’s compliance with the law governing securities and exchanges and the requirements  
  of the Stock Exchange of Thailand and the law relating to the Company’s businesses; 
 4. Select and nominate an independent person to act as the Company’s auditor and propose the remuneration  
  of such person and attend the meetings with the auditor without the management’s participation for at least 
  once a year; 
 5. Consider the related transactions or transactions which may have conflicts of interests in accordance with 
   the law and the requirements of the Stock Exchange of Thailand, thus, to ensure that the said transactions are  
  reasonable and for the highest benefits of the Company; 
 6. Prepare a report of the Audit Committee, which must be disclosed in the annual report of the Company and  
  signed by the Chairman of the Audit Committee and shall contain at least the data, as follows: 
  (a)  Comments on the accuracy, completeness and reliability of the financial reports of the Company; 
  (b) Comments on the adequacy of the internal control system of the Company; 
  (c) Comments on the compliance with the law governing securities and exchanges and the requirements 
   of the Stock Exchange of Thailand and the law relating to the Company’s businesses; 
  (d) Comments on the appropriateness of the auditor; 
  (e) Comments on the transactions which may have conflicts of interests; 
  (f) The number of meetings of the Audi Committee and attendances of each member of the Audit Committee; 
  (g) Comments or overall remarks that the Audit Committee has received from the performance of duties 
   under the Charter or Regulations of the Audit Committee; 
  (h) Other transactions as shareholders and general investors should be informed under the scope of duties  
   and responsibilities assigned by the Board of Directors; 
 7. Make sure that the management has corrected the errors found and accelerate the correction of the said 
  errors; 
 8. Follow up and evaluate the performances of work as the Audit Committee may deem significant; 
 9. Carry out any other missions as assigned by the Board of Directors; 
 Criteria for Selection of Independent Directors: 
 1. Having the full qualifications according to the criteria of the Stock Exchange of Thailand; 
 2. Having experience and understanding in connection with the Company’s businesses; 
 3. Having visions and sufficient time for performance of duties; 
 
 List of the Audit Committee: 
 The Audit Committee of the Company shall have the full qualifications according to the criteria of the Stock 
Exchange of Thailand. The Audit Committee consisted of 3 independent directors, as follows: 
 Dr. Achara  Chandrachai Chairman of the Audit Committee 
 Mr. Prasong  Sukhum Audit Committee 
 Mrs. Suthinee  Khunwongsa Audit Committee 
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3. Remuneration and Nominating Committee 
  Scope of powers and responsibilities of the Remuneration and Nominating Committee: 
  1. Determine guidelines for nomination of directors; 
  2. Select and nominate the qualified individuals to be approved by the Board of Directors; 
  3. Consider the procedures of determination of remuneration for directors; 
  4. Determine the amount of remunerations for directors to be proposed to the meeting of the Board of Directors 
  for approval; 
 
  List of the Remuneration and Nominating Committee: 
  The Company has appointed directors with relevant experience and qualifications as members of the  
Remuneration and Nominating Committee, consisting of 3 directors (an independent director acting as the Chairman) 
as follows: 
  Mr. Sompop Amartayakul Chairman of Remuneration and Nominating Committee 
  Miss Sriwarin Jirapakkana Remuneration and Nominating Committee 
  Mrs. Suthinee Khunwongsa Remuneration and Nominating Committee 
 
  Nomination of Directors and the Management: 
  (1)  Method of selection and appointment of directors through the Nominating Committee. The Remuneration  
   and Nominating Committee shall select the qualified persons and propose them to the Board of  Directors’  
   meeting for consideration and appointment; 
  (2) The Company’s directors shall be elected in the Shareholders’ Meeting, thus,in accordance with the  
   criteria and procedures, as follows: 
   1. One shareholder shall have one vote per one share; 
   2. In the election of directors, one or several directors may be elected at one time, according to the 
    number of directors to be elected in that occasion, as the shareholders’ meeting may deem expedient;  
    provided that, in each passing of resolution, shareholders must cast their total votes as specified 
    in Clause 1; and the votes may not be divided to any person or a group of persons; 
   3. Directors shall be elected by the majority votes; in case of equal votes, the chairman of the meeting  
    shall have a casting vote; 
 In each AGM, one-third of directors must be released from office. In case, the number of directors cannot be  
divided into three portions, the most approximate number to one-third of the directors shall be released from office. 
 Directors to be released from office in the first year and in the second year after the Company’s registration 
shall be selected by drawing lots; meanwhile, in the following years, directors who have longest been in office will  be  
released from office. Retiring directors may be reelected. 
  Apart from the retirement by rotation, a director may be released from office in cases of: 
  (1)  Death; 
  (2)  Resignation; 
  (3)  Disqualification or having any forbidden characteristics according to the law; 
  (4) The shareholders’ meeting has passed its resolution with at least three-fourth of the total shareholders 
   attending the meeting and having the voting rights, and holding at least one half of the total shares 
   held by shareholders attending the meeting and having the voting rights; 
  (5) The court has given an order relating to the release from office of such director; 
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List of the Management: 
 Name    Position  
 1.  Mr. Vichai  Chaitaneeyachat    Managing Director 
 2.  Mrs. Supung  Tangsujaripunt    Deputy Managing Director 
 3.  Capt. Supich  Sankhakowit RTN    Assistant Managing Director 
 4. Miss Prayoon  Sripraram     Accounting Division Manager 
 5.  Mr. Wuth  Wuthipong     Human Resource Division Manager 
 6.  Mr. Somboon  Chewpreecha    General Affairs Division Manager 
 7.  Miss Napaporn  Kreingkraiwanich    Coordination Sales and Production Division Manager 
 8.  Mr. Weeratham  Poochinya     Sales 1 Division Manager 
 9.  Mr. Thana  Pochanatwong     Sales 2 Division Manager 
 10.  Mr. Sopon  Anukul     Spinning Division Manager 
 11.  Mr. Panya  Chaivichacharn     Weaving Division Manager 
 
Benefits and Remuneration of the Board of Directors and the Management in 2009 
Remunerations in Cash: 
  (a) Meeting allowances for each member of the Board of Directors;  
 Name    Board of Directors   Audit Committee     Remuneration and  
    Nominating Committee   
 1. Miss Sriwarin  Jirapakkana    36,000     12,000 
 2. Dr. Panus  Simasathien    36,000 
 3. Dr. Achara  Chandrachai    72,000    139,000 
 4. Mr. Prasong  Sukhum    72,000    130,000 
 5. Mr. Sompop  Amartayakul    72,000     12,000 
 6. Mrs. Suthinee  Khunwongsa    72,000    130,000    12,000 
 7. Mr. Vichai  Chaitaneeyachat    36,000 
 8. Mrs. Supung  Tangsujaripunt    36,000 
 9. Dr. Thitiwat  Suebsaeng    36,00 
 10. Miss Dalad  Sapthavichaikul    36,000 
 11. Capt. Supich  Sankhagowit RTN    36,000 
   Total   540,000     399,000     36,000 
 
Note: 
 1. The Annual General Meeting of Shareholders No 17, a resolution approving the remuneration of Directors  
  at the amount not exceeding 1,500,000 Baht per year, and assigned the Committe to allocate the appropriate 
  amount of remuneration payment. 
 2. According to the resolution of the Board of Directors Meeting No. 6 / 2010 on June 22, 2010, approved the 
  remuneration for each member of the Board of Directors at the amount of 6,000 Baht per month, effective 
   from July 1, 2010. 
 (b) Total remunerations in terms of salaries and bonuses 
 During January-December 2010 for 11 members of the management, amounted to 13.58 million Baht; 
 
Non-Monetary Remunerations: 
 None 
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ 

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
   คณะกรรมการบรษิทัใหความสำคญักบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี  เพือ่สรางความเชือ่มัน่และความมัน่ใจตอผูถอืหุน 
ผูลงทุน  ผูมีสวนไดเสีย  และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  วาบริษัทฯ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิ และมคีวามรบัผิดชอบตอสังคม ชมุชน และสิง่แวดลอม จงึกำหนดนโยบายเกีย่วกบัการกำกบัดแูล 
กิจการนี้ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาเปน
แนวทางหลักในการกำกับดูแลและสงเสริม   ดังนี้      
1.   สิทธิของผูถือหุน     
   คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน จึงกำหนดนโยบายที่จะไมกระทำการ
ใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุนบริษัทฯ  และสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตน  เชน การซื้อขาย
หรือโอนหุน  การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ  การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน
เพื่อเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจและคาตอบแทน  แตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทน  และเรื่องที่มีผลกระทบตอ
บริษัท เชน งบการเงิน  การจัดสรรเงินปนผล การกำหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน 
และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน   
   ในป 2553  บริษัทฯ ไดดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 
   1) เปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลเปนการลวงหนา โดยเผยแพรหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบ
การประชุมทั้งหมดในเว็บไซดของบริษัทฯ ที่ http://www.sahaunion.co.th/ut   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553  สำหรับการประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป  ครั้งที่ 17  เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2553 และเมื่อวันที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 สำหรับการประชุมวิ
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553   
   สำหรับหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ไดใหบริษัทศูนย
รบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จำกดั จดัสงใหผูถอืหุนทกุรายตามรายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถอืหุน ณ วนัปดทะเบยีนผูถอืหุน 
ของบริษัทฯ ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7  วันทำการกอนวันประชุมผูถือหุน  
   2)  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  ครั้งที่ 17  เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2553 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553  ซึ่งจัดขึ้น ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด 
(มหาชน)   ตั้งอยูเลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีกรรมการเขารวมประชุม  9  คน ซึ่ง
รวมถึงกรรมการตรวจสอบ โดยประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันเพื่อพิจารณาและลงคะแนนเสียง 
ในวาระตางๆ   สอบถามและแสดงความคดิเหน็และขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทัง้ไดบนัทกึประเดน็ซกัถามและขอคดิเหน็ทีส่ำคญัไวใน 
รายงานการประชมุและไดเผยแพรรายงานการประชมุผูถอืหุนทัง้ 2 ครัง้ไวที ่website ของบรษิทัฯ http://www.sahaunion.co.th/ut     
  
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
   บริษัทฯ มีนโยบาย สนับสนุนใหผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร  ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุน
ตางชาติไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม ทั้งนี้  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา
คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนใหเปนไปอยางเหมาะสม  
   ในป 2553 ไดมีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังนี้ 
   (ก) อำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยเกี่ยวกับการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ เกณฑการพิจารณาวา
จะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม  โดยเผยแพรขอมูลลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนบน website ของบริษัทฯ http://
www.sahaunion.co.th/ut  
    เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2553  สำหรบัการประชมุสามญัผูถอืหุนประจำป  ครัง้ที ่17  เมือ่วนัที ่20 เมษายน  2553  
    เมือ่วนัทีว่นัที ่28 มถินุายน 2553 สำหรบัการประชมุวสิามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2553 
   (ข) ในการประชุมผูถือหุนทั้ง 2 ครั้ง ไมมีการเพิ่มวาระการประชุม 
   (ค) หนังสือมอบฉันทะมีรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการ
อิสระ 2 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 
   (ง) คณะกรรมการไดรายงานการถือครองหลักทรัพยและสงใหเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษา 



29Annual Report 2010 Union Textile Industries Public Co.,Ltd. 

3.   การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย     
  บริษัทฯ คำนึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท จึงกำหนดนโยบาย
เพื่อใหสามารถทำหนาที่ในการมีสวนรวมตอผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
    ตระหนกัถงึการมสีวนรวมในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดลอม ตลอดจนหลกีเลีย่งการกระทำ 
    ที่อาจกอใหเกิดมลภาวะตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
    พึงมีสวนรวมที่จะชวยเหลือผูประสบภัย และผูดอยโอกาสอันสมควร 
    พึงมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนดานการพัฒนา และบริการสังคม 
 ผูถือหุน 
    ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม (Equitable Treatment) และเปนไปตามหลักเกณฑ 
    ที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิของผูถือหุนภายใตองคประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  
    ปฏบิตัหินาทีต่ลอดจนตดัสนิใจดำเนนิการใดๆดวยความสจุรติใจ และเปนธรรมตอผูถอืหุนทัง้รายใหญและรายยอย  
    และเพื่อผลประโยชนของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยรวม  
    บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุน  
    รายงานสถานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ำเสมอ  และครบถวนตาม 
    ความเปนจริง  
  ลูกคา 
    ยึดมั่น และถือปฏิบัติในการดำเนินงานดวยความซื่อตรง โปรงใส และพึงปฏิบัติตอลูกคาทุกรายดวยความ 
    เทาเทยีมกนั 
    ผลติ สงมอบ และใหบรกิารดวยสนิคาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐานตรงตามความตองการหรอืสูงกวาความคาดหมาย 
    ของลูกคาในราคาที่เปนธรรม 
    เผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพื่อใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสินคา และบริการ  
    มีหนวยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือขอรองเรียนเกี่ยวกับ 
    ตัวสินคา หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกลาวไปพิจารณา ปรับปรุง และดำเนินการแกไข 
    อยางรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร 
    รักษาความลับของลูกคา โดยไมนำไปเผยแพรหรือใชเพื่อประโยชนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ  
 
 คูคา 
    ปฎิบัติอยางเสมอภาค และเปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย 
    ไมเรียก รับ หรือจายผลประโยชนใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชนตามขอตกลงทางการคา หากพบขอมูลวามี 
    การเรียก รับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะรวมกันกับคูคาตรวจสอบขอเท็จจริง 
    และแกไขปญหาใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว 
    ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และขอตกลงที่ทำกับคูคาอยางเครงครัด หากมีกรณีที่ไม สามารถปฎิบัติใหเปนไป 
    ตามขอตกลงในกรณีใดได บริษัทฯ จะรวมกันกับคูคาในการพิจารณาหาแนวทางแกไขทันที 
 คูแขงทางการคา 
    ปฎิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาที่ดี 
 พนักงาน 
    ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด  
    ดูแลเอาใจใส ใหความสำคัญตอการพัฒนา การถายทอดความรู และความสามารถของพนักงานโดยใหโอกาส 
    พนักงานอยางทั่วถึง และสม่ำเสมอ 
    ใหผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการปฏบิตังิานของพนกังาน แตละคน 
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4.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปแลว ผูลงทุนและผูสนใจทั่วไป สามารถสืบคนขอมูลของบริษัท   ไดจาก website ของ
บริษัท http://www.sahaunion.co.th/ut หรือ สามารถติดตอไดที่ ฝายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท 02-3231085-87  
ตอ 1113   ทั้งนี้  เลขานุการบริษัทเปนผู ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ  
  
5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     
 5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 
  (ก)   ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 17 เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ประชุมมีมติกำหนดคณะ 
กรรมการมีจำนวน 11 คน  ประกอบดวย 
     กรรมการที่เปนผูบริหาร    3   คน  
     กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร         4   คน 
     กรรมการอิสระและตรวจสอบ        4   คน (คิดเปน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะ) 
  (ข)   วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ 3 ป 
  (ค)    คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เปนบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระตามเกณฑของ
สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  (ง)   การดำรงตำแหนงงานปจจุบันของกรรมการแตละคนไดเปดเผยในรายงานประจำป หนา 5-10  
  (จ)  ประธานกรรมการมิใชบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ  โดยประธานกรรมการมีอำนาจหนาที่ความรับ
ผิดชอบตางกัน  
  (ฉ)   เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 
 5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ตองจัดใหมีตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแลว  คณะกรรมการบริษัทได
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ทำหนาที่ โดยมีนายสมภพ  อมาตยกุล กรรมการอิสระเปนประธานคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  (ก)  พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เชนวิสัยทัศนและ
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลใหฝายจัดการดำเนิน
งานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (ข)   กำกับ ดูแลใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  (ค)  ไดสงเสริมใหจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
คนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดกำนดใหสำนักตรวจสอบภายในตรวจ
ติดตามการปฏิบัติและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (ง)   กำกับ ดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน  
  (จ)  เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป  
  (ฉ)  กำหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งบริษัทฯโดยใหฝายจัดการแตงตั้งคณะทำงาน
บริหารความเสี่ยงพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน กิจกรรม หรือกระบวนการ โดยจัดทำบัญชีความเสี่ยง  และแผน
งานเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ใหสำนักตรวจสอบภายใน นำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
 ในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งตามที่กำหนดไวลวงหนา ซึ่งในการ
ประชุมแตละครั้ง 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ  
  และกรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไวในวาระอื่นๆ 
  เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบกอนการป
ระชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาขอมูล 
  ใชเวลาไมต่ำกวา 2 ชม. ซึ่งเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและกรรมการจะอภิปรายปญหาสำคัญกันอยาง 
รอบคอบโดยทั่วกัน  ซึ่งประธานกรรมการไดสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนใหความสนใจกับประเด็น 
ทุกเรื่องที่นำสูที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ 
  มผีูบรหิารระดบัสงูเขารวมประชมุคณะกรรมการเพือ่ใหสารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในประเดน็ทีเ่กีย่วของกบั 
ปญหาโดยตรง เชนสถานการณดานการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เปนตน และเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูง
สำหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  คณะกรรมการสามารถขอขอมลูทีจ่ำเปนเพิม่เตมิไดจากกรรมการผูจดัการหรอืเลขานกุารบรษิทั หรอืผูบรหิารอืน่ 
ทีไ่ดรบัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ำหนดไว 
  กรรมการทีไ่มเปนผูบรหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหวางกนัเองตามความจำเปนเพือ่อภปิรายปญหาตางๆเกีย่วกบั 
การจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และจะแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย 
  
 5.5  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินตนเองประจำป 2553 ไดคะแนนรวม 90.45% สูงกวาป 2552 ซึ่งไดคะแนนรวม 
84.95% โดยมีผลการประเมินแตละหัวขอตามแบบประเมินชุดที่ศูนยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทำเมื่อ พฤศจิกายน 2550  ดังนี้ 
 1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    90.23% 
 2.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   89.02% 
 3.  การประชุมคณะกรรมการ   92.33% 
 4.  การทำหนาที่ของกรรมการ   91.56% 
 5.  ความสัมพันธกับฝายจัดการ   94.09% 
 6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร   88.26% 
 
 5.6 คาตอบแทน 
  (ก)  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีหนาที่ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
ภายในกรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  
  (ข)  คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง อยูภายใตกรอบโครงสรางเงินเดือนตามกลุมงาน  
ซึ่งมีการปรับปรุงเปนครั้งคราว และเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด  โดยระดับคาตอบแทนจะพิจารณา
จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 
 
 5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
  (ก)  คณะกรรมการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่  เชนหลักสูตร DAP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักสูตร
บริหารความเสี่ยงสำหรับผูบริหาร เปนตน 
  (ข)  ฝายจัดการไดจัดทำเอกสารแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจและขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม  
  (ค)  กรรมการผูจัดการจะรายงานถึงแผนการพัฒนาผูบริหารและการสืบทอดงาน 
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6.    การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลการนำขอมูลที่เปนความลับของบริษัทไปเปดเผยตอบุคคลภายนอก โดย
กำหนดใหพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของบริษัท พนักงานที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจะ
ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท  และบริษัทฯ ใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียและการถือครองหลัก
ทรัพย เปนประจำทุกปหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และใหเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษา 
 
7.  บุคลากร      
  ก.  บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่  31  ธ.ค. 2553  จำนวน 792 คน เพิ่มจากป 2552 จำนวน 67 คน     
  ข.   ไมมีกรณีพิพาท ดานแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา  3  ปที่ผานมา  
  ค.   ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน 
  ลักษณะผลตอบแทน (หนวย : ลานบาท)      ป 2553        ป 2552  
    เงินเดือนและคาแรงงาน 96.84    88.51 
      โบนัส  12.16      11.18        
   เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.44         2.42   
                                 รวม 111.44  102.11   
  ง.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน      
   บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นในโครงการอบรมที่เหมาะสมเปนประจำในแตละป เพื่อให 
พนักงานมีความรู  ความชำนาญ  และทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍÊÑ§¤Á 
Social Contribution Activities 

 บรษิทัฯ ใหความสำคญั และมคีวามรบัผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม รวมถงึสบืสานวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามใหคงอยู 
คูสังคมไทยมาโดยตลอด พรอมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมทั้งในสวนของภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ภายใต
นโยบายบริหารกิจการที่อยูบนพื้นฐานของหลักการ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน 
 ในรอบป 2553 บริษัทฯ มีสวนรวมสนับสนุนในกิจกรรมทางสังคมดานตางๆ ในอันที่จะกอใหเกิดการพัฒนาและประโยชน
ตอสวนรวม ตามรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
   ดานสิ่งแวดลอม 
   รวมโครงการปลูกปาชายเลน โดยปลูกตนโกงกาง บริเวณฝงชายทะเล บางปู (ดานที่ติดกับชุมชนตำหรุ)  
   จังหวัดสมุทรปราการ 
   ดานสังคม 
   รวมบริจาคเครื่องอุปโภค/บริโภค ใหกับผูที่ประสพภัยน้ำทวม ณ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  
   จังหวัดนครราชสีมา 
  ดานศาสนา 
   รวมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา ณ วัดมวง ตำบลหัวสะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ  
   จังหวัดอางทอง 
   ดานสุขอนามัย 
   รวมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เตนแอโรบิค) กับกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลบางปู  
   จังหวัดสมุทรปราการ 

 The Company has given the importance to social and environmental responsibilities and has always striven to 
maintain its sound ethical management of businesses in line with the Thai social value, based on the philosophy “Integrity, 
Quality and Service”, and has given its continuous supports to many activities of the public and private sectors, as well as 
related agencies. 
 In the year 2010, The Company has supported the social contribution activities in order to create the 
developments and the advantages for public interests, as follows; 
  Environment Activities 
   Participated in the Mangrove planting project in Bangpoo area nearby Community Tamru,   
   Samutprakarn Province 
  Social Activities 
   Donate consumer goods to help flood victims at Tombon Nai Muang, Amphor Phimai,  
   Nakhon Ratchasima Province 
  Religious Activities 
   Participated in the Candle Casting at Muang Temple, Tombon Hua Saphan, Amphor Wiset Chai Chan, 
    Ang Thong Province 
  Healthiness Activities 
   Participated in the Exercise activities (Aerobic dance) with Education Division, Bangpoo Municipal Office, 
   Samutprakarn Province 



34 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

Corporate Governance 

 Corporate Governance Policies 

 The Board of Directors has given importance to its good corporate governance to build credibility and 

confidence of shareholders, investors, stakeholders and relevant parties that the Company is an organization that has 

efficient management and has adhered to morality and ethics in its business and responsible for society, communities and 

environment. As a result, it has stipulated corporate governance related policies by applying good corporate governance 

principles for the companies registered in 2006 of the Stock Exchange of Thailand, as main guidelines for governance and 

promotion as following details: 

 1. Rights of Shareholders 

 The Directors of the Company have recognized and gave importance on shareholder’s rights so policies of 

inaction to violate and deprive shareholder’s rights were prescribed. Moreover, applying basic rights of shareholders such 

as trading or transferring shares, receiving sufficient information and data of the Company, attending meeting to cast votes 

in shareholders’ meeting to elect directors and agree about authority and remunerations, appointing auditors and agreeing 

their remunerations and other issues affecting the Company like financial statements, apportion of dividend, issuing or 

amending regulations and memorandum of association, decreasing or increasing capital and approving special items, 

would be promoted.  

 In 2010, the Company has processed and facilitated the exercise of shareholders’ rights as follows: 

 1) The Company provides opportunities for its shareholders to study the information in advance by 

publicizing letter of meeting invitation with al l supplementary documents in the Company’s website at 

www.sahaunion.co.th/ut on March 19th, 2010, for 17th AGM on April 20th, 2010 and June 28th, 2010, for Extraordinary 

General Meeting (EGM), No.1/B.E. 2010 on July 20th, 2010. 

For letting of meeting invitation with meeting appendices and Power of Attorney, the Company has asked Thai Securities 

Depository Co., Ltd. to deliver them to every shareholder as listed in book of shareholders’ registration of the Company, at 

least 7 days before AGM. 

 2) In AGM, No.17 on April 20th, 2010 and EGM, No.1/B.E. 2010 on July 20th, 2010 held at the meeting 

room on 1st fl. of head office building, Saha Union Public Co., Ltd., located at 1828 Sukhumvit Road, Bangjak Sub-district, 

Prakanong District, Bangkok, there were 9 directors, including audit directors attending the meeting; whereas the meeting 

Chairpersons has offered equal opportunities to consider and cast their votes in various sessions, ask and express opinions 

and recommendations as well as record inquired issues and important remarks in the minutes of the meeting and 

publicized it in the report of both AGM at the Company’s website at www.sahaunion.co.th/ut. 

 2. Equal Treatment to Shareholders 

 The Company has policies to support every shareholder, both executive and non-executive one and foreigner 

shareholder to be treated and protected his/her rights equally. In order that this was to confide shareholders that the 

Directors and Management shall supervise spending of shareholders monies appropriately. 

In 2010, equal treatment to shareholders were applied as follows: 

 (a) Facilitated the minority shareholders to propose agendas and consideration criteria whether to add 

agendas proposed by the minority shareholders by publicizing information in advance before meeting date on the  

Company’s website at www.sahaunion.co.th/ut. 

    On March 19th, 2010 for 17th AGM on April 20th, 2010  

    On June 28th, 2010 for EGM, No.1/B.E. 2010 on July 20th, 2010 

 (b) In both AGM, there were no additional agendas 

 (c) Proxy form was in the form that shareholders can identify their direction to cast their votes and 

nominated 2 independent directors as choices to appoint as their proxies. 

 (d) The Directors has reported assets ownership and pass it to Company’s Secretary as a keeper. 

 

 3. Consideration of the Stakeholders’ Roles 

 The Company in concerned about roles of Stakeholders according to rights by laws or agreement with the 

Company so it stipulated policies to perform its duties in efficient participation with each group of Stakeholder as follows: 
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Social and Environment Responsibilities 

  Realize about participation in conservation of natural resources and preservation of  environment and avoid  

actions that may cause pollution to society and environment 

  Shall duly participate in helping victims and less fortunate people 

  Shall participate in activities for public interest in development social services 

Shareholders 

  Treat every shareholder equally and fairly (Equitable Treatment) and comply with criteria stipulated by law,  

  respect shareholders’ rights under important components of good corporate governance.  

  Perform tasks and make a decision honestly and fairly to majority and minority shareholders and for the  

  benefits of overall related partied  

  Manage the Company’s businesses to achieve advancement, stability and appropriate returns for shareholders 

  Report status and the Company’s performance to shareholders equally, consistently and completely as it is 

Customers 

  Strictly comply and demonstrate honestly, transparency and equal treatment to every customer in its conduct 

  Manufacture, deliver and serve quality, standard products that exactly meet customers’ requirements or 

  beyond their expectation at fair prices 

  Distribute correct information and data about products and services  

  Posses unit, system or procedures to listen to recommendations, opinions or complaints about products  

  or services that the Company shall consider them to improve and resolve the problems quickly within due 

  duration 

  Protect confidentiality of customers by not distributing or using it for the Company’s or other persons’ benefits  

  dishonestly  

Partner 

  Treat equally and fairly based on fair mutual returns 

  Do not ask for, receive or pay any benefits other than those agreed in commercial agreement. If the information 

   finds that there is any dishonest request, receipt or payment of benefits, the Company shall co-work with 

  partners to examine facts and solve the issues quickly 

  Strictly comply with conditions, contract and agreement with partners. In case of inability of compliance, the  

  Company shall work with partners to identify corrective measures 

Commercial Competitors 

  Perform under rules of good commercial competition 

Employees 

  Strictly comply with law and regulations relating to employees  

  Supervisor, care and give importance to development knowledge transfer and capability of employees by 

  offering consistent and fair opportunities 

  Provide suitable remuneration in according to knowledge, abilities, responsibilities and performance of each 

  employee 

 

 4. Disclosure of Data and Transparency 

 Apart from disclosure of information as criteria stipulated through the channel of the Stock Exchange of 

Thailand, annual data disclosure form (56-1 form) and annual report, investors and other interested persons, the 

Company’s information and data can be searched from the Company’s website at www.sahaunion.co.th/ut. Or, contact 

accounting and finance department at telephone no. 02-3231085-87, ext. 1113. In order that the Company’s secretary 

shall update the information and data consistently. 
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 5. Responsibilities of the Board of Directors 

 5.1 The structure of the Board of Directors 

  (a)  In 17th AGM on April 20th, 2010, the meeting had made the resolution to appoint 11 Directors, 

consisting of: 

    3 executive Directors  

    4 non-executive Directors 

    4 independent and audit Directors (equal to one third of all Directors) 

  (b)  Term of the Directors is 3 years 

  (c)   Qualifications of ‘Independent Director’ are people without any interests in the Company/ 

Subsidiaries/ Affiliated Companies or any juristic person that may have conflict of interest and posses qualifications of Audit 

Director/ Independent Director as criteria stipulated by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock 

Exchange of Thailand 

  (d)  Position assuming of each director shall be disclosed in this annual report   

  (e) The Chairman shall not be the same person as Managing Director whereas the Chairman retains 

different the authority and responsibilities  

  (f)  The Company’ Secretary shall be responsible for tasks as stipulated in the Securities and Exchange 

Act (No.4) B.E. 2551, article 89/15, 89/16, 89/17 and 89/23 

 5.2 Sub-Committee 

 Apart from Sub-Committee required by the Stock Exchange of Thailand, the Directors shall appoint 

Nomination and Remuneration Director, acted by Mr.Somphob Amartayakul, an Independent Director, as the Chairman 

 5.3 Roles, duties and responsibilities of Directors 

  (a)  Consider and approve important issues relating to the Company’s operation such as vision and 

mission, strategies, financial targets, risks and budgets and supervise, control and take care of operation to follow policies 

and plan identified in efficient and effective manner 

  (b)  Supervise and control business operation of the Company to comply with good corporate governance 

  (c)  Promote business code of conduct in writing to enable Directors, Executives and Employees to 

understand ethical standard the Company apply in its operation. The Directors have asked the Internal Audit Office to 

monitor the performance and report it to the Audit Committee 

  (d) Supervise and control to follow requirements about correctly and completely disclosure of operational 

procedures and information and disclosure of items with possibility to be conflict of interest  

  (e) Responsible for consolidated financial statements of the Company and financial information as appear 

in annual report  

  (f)  Stipulate policies of risk management to cover the Company by appointing Working Committee of 

Risks to develop risk management systems of business units, activities or processes. The Committee shall prepare risks 

account and plans to prevent or decrease risks. In order that, the Internal Audit Office shall apply risks evaluation in its 

preparation of audit plan and report the results to Managing Director and/or the Audit Committee.  

  5.4 Directors’ Meeting 

In 2010, there was a Directors’ meeting once every month or 12 meetings in total as planned in advance. In each meeting: 

     The Chairman and Managing Director considered agendas of Directors’ meeting and each Director  

was independent to propose a subject for other agendas 

     The Company’s Secretary sent letter of meeting invitation with its sessions and supplementary 

documents 7 days before the meeting to allow time for the Directors to study them 

     Took at least 2 hours which were sufficient for the Management to propose the matter for careful 

and thorough Directors’ discussion. The Chairman encouraged them to apply due diligence and every Director was interested  

in every issue brought up to the meeting including the governance matter 

     High ranking executives attended the Directors’ meeting to provide additional detailed information 

relating directly with the issues such as marketing situation, raw material procurement, manufacturing and to get the know 
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these executives for consideration about succession plans 

     The Directors can acquire additional information from the Managing Director or the Company’s 

Secretary or other assigned executives within the scope stipulated by policies 

     Non-executive Directors had opportunities to have a meeting among themselves as necessary  

to discuss any interested management problems without participation of the Management and informed the results to the 

Managing Director 

 5.5 Self Evaluation of the Directors 

 The Directors conducted self evaluation in 2010 where the overall average score was 90.45%, higher than 

84.95% in 2009. Evaluation results in each topic as shown in CG Center questionnaire, the Stock Exchange of Thailand, 

prepared in November 2007 as follows: 

  1  Structure and Qualifications of the Directors   90.23% 

  2  Roles, Duties and Responsibilities of the Directors   89.02% 

  3  Directors’ Meeting   92.33% 

  4  Directors’ Performance   91.56% 

  5  Relationship with the Management   94.09% 

  6  Self Development of the Directors and Executives’ Development   88.26% 

 

 5.6 Remuneration 

  (a) Nomination and Remuneration Committee was responsible for determination of  Director’s remuneration  

under the scope approved by the shareholders’ meeting  

  (b)  Remunerations of Managing Director and high ranking Directors were under the scope of salary structure 

of each job family, updated periodically and complied with principles and policies stipulated by the Committee. The level of 

remuneration was considered based on the Company’s performance and individual performance of each Director. 

 5.7 Development of Directors and Executives 

  (a)   The Directors promoted and facilitated training and education of employees performing their tasks. 

For example, DAP for the Company’s Directors, ACP for the Audit Committee and risk management program for executives. 

  (b)  The Management has prepared documents to recommend business types and business operation 

guidelines and useful information to perform for new Directors  

  (c)  The Managing Director reported about Executive Development and Succession Plan  

 6 Control on the Use of Internal Data  

The Company has its guidelines to its control disclosure of confidential information to outsiders by specifying that all 

employees shall follow the regulations of keeping confidentiality of the Company. Any violation or incompliance shall be 

punished according to the Company’s regulations. The Directors and Executives shall report their stakes and ownership of 

assets on yearly basis or where change exists whereas the Company’s Secretary shall keep the records.  

 7   Personnel      

  a. The Company has 792 employees as of December 31st, 2010, 67 persons increased from 2009     

  b.  No dispute about important labor issues in the past 3 years  

  c.  Overall remunerations of employees 

  Types of Remunerations (Unit : million baht)      2010          2009  

        Salary and wages  96.84    88.51 

    Bonus  12.16      11.18        

    Contributions to Provident Fund 2.44         2.42   

                                      Total    111.44  102.11   

  d.  Policies of Employee Development      

  The Company organizes employee training for every level by consistently offering appropriate training 

courses in each year to provide knowledge, expertise and skills to perform their work efficiently. 
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 บริษัทไดจัดทำขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสอบทานใหบริษัท
มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนรับทราบ 
ผลการตรวจสอบ   พิจารณารายงานของฝายจัดการและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารในการแกไขขอบกพรอง 
และติดตามผลการปรับปรุงแกไข  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  
 นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด โดยไมมี
ฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวม เพื่อรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชีและใหขอคิดเห็นตอแผนการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได  ซึ่งผูสอบบัญชีฯ ไดให
ความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  12/2553  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 2553   คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำป 2553   ซึ่งมีความเห็นโดยรวมวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียง
พอตามองคประกอบหลักทั้ง 5 สวน   ดังนี้  
สวนที่ 1. องคกรและสภาพแวดลอม  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลใหมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได  เหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  และไมเปนเหตุจูงใจใหพนักงานอาจมีการทุจริต 
 โครงสรางองคกรไดกำหนดสายการบังคับบัญชา ไวอยางชัดเจน  มีการจัดทำเปนเอกสารระเบียบปฏิบัติ คูมือการ
ทำงาน รวมถงึขอกำหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณธรุกจิเปนลายลกัษณอกัษร เพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบรหิาร  
และพนักงาน   
สวนที่ 2. การบริหารความเสี่ยง  
 บริษทัฯ  มกีารรายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งสภาวะการตลาด อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ผลประกอบการ 
ของบริษัทรวม  ซึ่งบริษัทฯ  กำหนดเปนปจจัยความเสี่ยงที่จะมีผลตอการดำเนินธุรกิจ และเมื่อเกิดเหตุการณจะมีการวิเคราะห  
กำหนดแนวทางการปฏิบัติและผูรับผิดชอบดำเนินการ  ตลอดจนการรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติและผลลัพธที่ได  
 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน กิจกรรม หรือ กระบวนการ 
โดยจัดทำบัญชีความเสี่ยง  และแผนงานเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ใหสำนักตรวจสอบภายใน นำผลการประเมินความ
เสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
สวนที่ 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร    
 บริษัทฯ ไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพยสิน
ออกจากกันโดยเด็ดขาด  มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร  บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยถือเสมือน
เปนรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และนำเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กอนเสนอขออนุมัติในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  
สวนที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  
 บริษัทฯ ไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  รวมทั้งมีผูที่เกี่ยวของเขาชี้แจง ตอบขอ
ซักถาม ซึ่งจะมีการบันทึก ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการในรายงานการประชุมกรรมการ   
 การปฏิบัติงานดานบัญชี  มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ เปนหมวดหมู ตามระยะเวลาที่
กฏหมายกำหนด   มีการสอบทานนโยบายบัญชีวาเปนไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริษัท 
สวนที่ 5. ระบบการติดตาม  
 บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินธุรกิจทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  พรอมชี้แจง และแนวการแกไข
ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  และถือเปนเรื่องสืบเนื่องที่ตองแกไขอยางตอเนื่องในประเด็นที่มีความแตก
ตางจากเปาหมาย 
 บริษัทฯ กำหนดใหสำนักตรวจสอบภายใน มีหนาที่สอบทานการปฏิบัติ  และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหาร และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในทุก
ไตรมาส 
 

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ 
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Internal Control 

 The Company has developed regulations of the Audit Committee by prescribing duties and responsibilities 

regarding the review so that the Company has proper and effective internal control and internal audit systems. 

 In 2010, the Audit Committee has considered and approved the internal audit plans and acknowledged the 

result of internal audit, considered the management’s reports and given useful recommendations for management to 

remedy shortcomings and followed up the result of improvements and reported to the Board of Directors on a quarterly 

basis. 

 Moreover, the Audit Committee discussed with the certified auditor of Ernst & Young Office Limited without 

participation of the Company’s management. This was to acknowledge the auditor’s remarks and to give opinions on the 

audit plan to ensure that development and disclosure processes in the financial reports shall be correct, complete and 

reliable; and the auditor has given the opinions that no significant errors were found. 

 In the Board of Directors’ Meeting No.12/B.E. 2553 on December 21st, 2010, the Board of Directors has 

evaluated adequacy of internal control system in 2010. The opinion in overview was that internal control systems were 

sufficient in line with 5 main components, as follows: 

Part 1 The Organization and its Environment 

 The Board of Directors has supervised the determination of clear and measurable business operation goals 

that aligned with changing business condition and did not motivate employees’ possibility to act dishonestly. 

 The organization structure clearly identified lines of command. Work procedures, operation manuals as well as 

business code of conduct were developed in writing as guidelines for directors, management and employees to follow. 

Part 2 Risk Management 

 The Company has reported in the Board of Directors’ meeting on the marketing condition, exchange rates, 

performance of affiliated companies. All of these the Company has determined to be risk factors affecting business operation.  

When there was a case, they would be analyzed to identify guidelines and responsible persons and report progress of actions 

taken and results thereof. 

 The Company has appointed working Committee of Risks to develop risk management systems of business 

units, activities or processes by preparing risks account and plans to prevent or decrease risks. In order that, the Internal Audit  

Office shall apply risks evaluation in its preparation of audit plan and report the results to Managing Director and/or the  Audit  

Committee 

Part 3 Executive Operation Control 

 The Company has divided duties and responsibilities in relation with approval, transactions recording and 

supervision of separate storage of assets. Determination of scope, authority and approval limit of the management at each 

level were clearly written.   The Company has made transactions with major shareholders, directors, the management or 

related parties as though such transactions have been made with the third parties; and has proposed the matter to the 

Audit Committee for consideration before proposing them for approval in the Board of Directors’ meeting. 

Part 4 Information System and Communication 

 The Company has seperated information to propose for consideration of the Board of Directors.  Moreover, 

related parties have clarified and answered the inquiries; and opinions or remarks of directors shall be recorded in the minutes  

of the Board of Directors’ meeting. 

 Regarding the accounting operation, the Company has kept the supporting documents for transactions 

recording and accounts in sections according to the period prescribed by law. In addition,  the accounting policies have also  

reviewed if they are in accordance with the generally accepted principles of accounting and suitable for the nature of the 

Company’s businesses. 

Part 5 Follow-up Systems 

 The Company has reported the monthly performance in the Board of Directors’ meeting and has also clarified  

and given the corrective guidelines if the performance failed behind targets; and shall be regarded as continuously corrective 

issues. 

 The Company has specified that the Internal Audit Office shall be obliged to review the operations and directly 

report the audit result to the Audit Committee for consideration of giving useful recommendations for administration and  

report its activities to the Board of Directors on  a quarterly basis. 
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Related Party 
Transaction 

ÃÒÂ¡ÒÃ
ÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ 

 

ในป 2553  บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  ดังนี้ 
 
 ชื่อ / ความสัมพันธ    รายการ     จำนวนเงิน (ลบ)     นโยบายราคา    ความจำเปน 
 
 บมจ.สหยูเนี่ยน / บริษัทใหญ ซื้อวัตถุดิบ 538 ราคาทุน เปนการจัดหารวมกันสำหรับ 
    บวกกำไรสวนเพิ่ม บริษัทในกลุม เพื่อมีอำนาจในการ  
    ของบริษัทใหญ ตอรองเรื่องราคาและปริมาณ  
 บริษัท TCUA / บริษัทรวม ขายสินคาและวัตถุดิบ 246 ราคาทุน สนับสนุนธุรกิจปกติ 
    บวกกำไรสวนเพิ่ม ในลักษณะ supply chain  
  ซื้อสินคา 3 ราคาทุน 
    บวกกำไรสวนเพิ่ม 
    ของบริษัทรวม 
  รายไดคาเชาและอื่นๆ 18 ราคาตามสัญญา ตามขอตกลงสัญญารวมทุน  
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน / ขายสินคาและวัตถุดิบ 10 ราคาทุน สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 มีกรรมการรวม และ    บวกกำไรสวนเพิ่ม ในลักษณะ supply chain 
 SU เปนผูถือหุนรายใหญ ซื้อสินคาและวัตถุดิบ 2 ราคาทุนบวก 
    กำไรสวนเพิ่มของ 
    บริษัทที่เกี่ยวของกัน  
  รายไดคาเชาและอื่นๆ 8 ราคาตามสัญญา ไดประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอทรัพยสิน  
     ที่ไมไดใชานแลว / ไมเหมาะสมกับ 

     การผลิตปจจุบันของบริษัทฯ 

  
 นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต ของรายการซึ่งเปนธุรกิจปกติ หรือตามขอตกลงของสัญญา
ยังดำเนินตอไป ตามเงื่อนไขที่เปนธรรมเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน 

 In year 2010, the company has significant business transactions with related parties as follows. 

 Policies or trends in the future transactions. This item is a normal business or under the terms of the continued 

contracts. According to the fair were accepted by both parties and does not cause to transfer benefits. 

 Name / relationship    Transaction    Amount    Policy of Price    Need 
   (Deduct) 

 

 Saha Union /    Purchase raw    538    Cost plus  margin of    Sharing as provided for the company.  
 Parent Company     materials    the parent company.   To have  authority for negotiating 
             on prices and quantities.  
 TCUA / Associated    -  Sell products and    246      Cost plus margin To support normal business in the   
 Company    raw materials   form of supply chain 
  -  Purchase products     3    Cost plus margin                    
     of the Associated 

     company.  
  - Rented income and 18   Contract Price    According to joint venture agreements 
    other incomes  
 Related companies /  - Sell products and 10 Cost plus margin To support normal business in the 
 co-directors and SU   raw materials   form of supply chain 

 is majority shareholder. - Purchase products 2 Cost plus margin for 
    and raw materials  the related companies  
  - Rented income 8 Contract Price The economic benefits on property   
   and other incomes   that is not already in use or not 
      suitable for the current company’s 

      production. 
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ภาพรวมของผลการดำเนินงาน 
 ในป 2553 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 สาเหตุหลักมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
และมีคำสั่งซื้อจากลูกคาหลักกลับเขามาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดรับชำระเงินจากการขายที่ดินครบถวน ซึ่งเปนธุรกร
รมตอเนื่องมาจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 และบริษัทฯ ไดรับชำระเงินครบถวนตามสัญญา พรอมกับดำเนิน
การโอนกรรมสิทธิในโฉนดที่ดินใหผูซื้อเรียบรอย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 
 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงผลกำไรสุทธิ 482.24 ลานบาท กำไรเพิ่มขึ้น 466.31 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับป 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 15.92 ลานบาท สวนงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย แสดงผลกำไรสุทธิ 475.82 ลาน
บาท กำไรเพิ่มขึ้น 505.34 ลานบาท เมื่อเทียบกับ ป 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 29.51 ลานบาท 
 คำอธิบาย และการวิเคราะหตอไปนี้ เปนขอมูลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย  
 
วิเคราะหผลการดำเนินงานที่ผานมา 
รายไดจากการขายและบริการ 
 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการ 1,009.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 430.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.20 เมื่อ
เทียบกับป 2552 เปนผลมาจาก บริษัทฯไดรับคำสั่งซื้อสินคากลับเขามาอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้น
ไดตามสภาวะการตลาด 
รายไดอื่น 
 บริษัทฯ มีรายไดอื่น รวม 666.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 577.75 ลานบาท คิดเปนรอยละ 652.22 เมื่อเทียบกับป 2552  
 สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้ 
   รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น 23.04 ลานบาท  
   กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคาร เครื่องจักรอุปกรณที่ไมมีแผนใชงาน เพิ่มขึ้น 517.63 ลานบาท  
   รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน เพิ่มขึ้น 3.49 ลานบาท 
   กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 30.83 ลานบาท 
   เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น 3.36 ลานบาท  
ตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร 
 บริษัทฯ มีตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร รวม 1,073.93 เพิ่มขึ้น 434.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
67.93 เมื่อเทียบกับป 2552 
 สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้  
   ตนทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 410.43 ลานบาท 
   คาใชจายในการขาย เพิ่มขึ้น 22.68 ลานบาท  
   คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 1.32 ลานบาท  
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4.21 ลานบาท ลดลง 42.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
91.04 เมื่อเทียบกับป 2552 
คาใชจายทางการเงิน 
 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงิน 1.17 ลานบาท ลดลง 9.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.47 เมื่อเทียบกับป 2552 
กำไร(ขาดทุน) 
 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 475.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 505.34 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 29.51  
ลานบาท 
    มีผลกำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 596.57 ลานบาท 
    หักภาษีเงินไดนิติบุคคล 120.75 ลานบาท 
 สรุป บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 10.11 บาทตอหุนสามัญ สำหรับป 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 
1.12 บาทตอหุนสามัญ 



42 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ฐานะการเงิน 
การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 
สินทรัพย 
สวนประกอบของสินทรัพย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน 658.08 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 710.06 
ลานบาท เปนสินทรัพยรวม 1,368.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น 344.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.60 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552  
 สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้ 
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น 160.78 ลานบาท 
   เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย เพิ่มขึ้น 65.00 ลานบาท 
   ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 40.07 ลานบาท 
   สินคาคงเหลือสุทธิ เพิ่มขึ้น 27.29 ลานบาท 
   มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มขึ้น 42.89 ลานบาท 
   มูลคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น 18.20 ลานบาท 
   ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ ลดลง 13.54 ลานบาท 
   สินทรัพยอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3.4 ลานบาท ไดแก ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และสินทรัพย 
   ไมหมุนเวียนอื่น  
คุณภาพของสินทรัพย 
 ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอดคงเหลือ 172.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.60 ของสินทรัพยรวม 
ในการขายสนิคาใหกบัลกูคาในตางประเทศ บรษิทัฯ กำหนดใหลกูคาทำการเปดเลตเตอรออฟเครดติกอนการสงมอบ อยางไรกต็าม 
บรษิทัฯ ไดกำหนดหลกัเกณฑการตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว โดยพจิารณาจากระยะเวลาทีค่างชำระเกนิกำหนด และความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของลูกหนี้รายตัว ซึ่งในป 2553 ไมมีลูกหนี้การคาที่คางชำระเกินกำหนด บริษัทฯ จึงไมมีความจำเปนตองตั้งคาเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญ 
 สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอดสินคาคงเหลือสุทธิ 210.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.38 ลาน
บาท บริษัทฯ มีหลักเกณฑตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาจากระยะเวลาคงคางของสินคาคงเหลือ และสภาพ 
ของสินคา และ/หรือความลาสมัยของสินคา อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดปรับปรุงหลักเกณฑใหมีความเหมาะสม และเปนปจจุบัน 
สำหรับในป 2553 บริษัทฯ ไดตั้งสำรองสินคาเสื่อมสภาพ 23.17 ลานบาท ซึ่งลดลง เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งตั้งสำรองสินคาเสื่อม
สภาพไว 25.42 ลานบาท  
 รายการเงนิลงทนุของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 มจีำนวนเงนิสทุธริวมกนั 310.16 ลานบาท ซึง่บรษิทัฯไดมกีาร 
ประเมินคุณภาพของเงินลงทุนอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทฯที่มีสัญญาณ 
ความไมแนนอนในคุณภาพของเงินลงทุน บริษัทฯเชื่อวา จำนวนเงินที่ปรากฏในงบการเงินมีคุณภาพ และมีมูลคาที่เหมาะสม 
หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 281.48 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียน 97.97 ลานบาท เปน
หนี้สินรวม 379.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.09 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2552 
 หนี้สินหมุนเวียนมีรายการที่สำคัญคือ เจาหนี้การคา 245.99 ลานบาท ซึ่งมีการชำระตามระยะเวลาที่กำหนด อันเปน 
ปกติธุรกิจของการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นอีก 34.94 ลานบาท ประกอบดวยคาใชจายคางจาย และภาษี
เงินไดนิติบุคคลคางจาย 
 สวนหนี้สินไมหมุนเวียนมีรายการที่สำคัญคือ สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน 41.59 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ 
ยึดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งอางอิงกับกฏหมายแรงงานและระเบียบพนักงานของบริษัท ฯ และมีรายไดจากการใหใชอาคาร
รอตัดบัญชี 56.38 ลานบาท  
สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีมูลคาของสวนของผูถือหุน 988.70 ลานบาท เพิ่มขึ้น 336.32 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 51.55 เมื่อเทียบกับป 2552 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
   ผลกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 67.50 ลานบาท  
   ผลกำไรสะสมสวนทีจ่ดัสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย เพิม่ขึน้ 41.46 ลานบาท และสวนทีย่งัไมไดจดัสรรเพิม่ขีน้ 
   227.36 ลานบาท 
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แหลงที่มาของเงินทุน 
 โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยหนี้สินรวมมูลคา 379.45 ลานบาท และสวน
ของผูถือหุน 988.70 ลานบาท คิดเปนสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.38 ตอ 1 ในป 2552 เทากับ 0.57 ตอ 1 
กระแสเงินสด 
 งบกระแสเงนิสด สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 188.30 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 160.78 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2552 
 รายการตางๆที่สำคัญมีดังนี้ 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 61.51 ลานบาท 
 บริษทัฯ มผีลกำไรจากการดำเนนิงานกอนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย และหนีส้นิ 88.54 ลานบาท รายการเปลีย่นแปลง 
ในสินทรัพย และหนี้สิน 76.46 ลานบาท สาเหตุหลักคือ การระบายสินคาคงเหลือใหกลับมาในรูปกระแสเงินสด ไดรับชำระหนี้ 
ตามกำหนดระยะเวลา และจายชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการคา บริษัทฯ มีทั้งดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยจาย ในระหวางปคิดเปน 
ดอกเบี้ยจายสุทธิเพียง 0.023 ลานบาท และจายภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป และภาษีหัก ณ ที่จาย รวม 103.49 ลานบาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เพิ่มขึ้น 306.02 ลานบาท 
 บริษัทฯ ไดลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 65 ลานบาท ไดใชเงินในการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ 
31.61 ลานบาท รบัเงนิสดสวนทีค่างชำระ 396.97 ลานบาท จากการจำหนายทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร และอปุกรณทีไ่มมแีผนใชงาน 
และรับเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 5.66 ลานบาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง 206.75 ลานบาท  
 บริษัทฯ ไดจายคืนเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.25 ลานบาท จายเงินปนผลคางจาย 
หุนบุริมสิทธิ 147 ลานบาท และจายเงินปนผลระหวางกาล 60 ลานบาท 
สภาพคลอง 
 บริษัทฯ มีสภาพคลองที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญดังนี้ 
    ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 54 วัน เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งเทากับ 77 วัน 
   อัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 2.34 เทา เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งเทากับ 1.31 เทา 
   อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว เทากับ 1.28 เทา เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งเทากับ 0.59 เทา 
    อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทากับ 4.93 เทา เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งเทากับ 2.61 เทา 
รายจายลงทุน 
 ในป 2553 บริษัทฯ มีรายจายลงทุนในการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ 31.61 ลานบาท 
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 
 ในป 2553 บริษัทฯ ยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ยังมีปญหาวัตถุดิบทั้งเสนใยฝาย 
และเสนใยสังเคราะห ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนประวัติการณตั้งแตไตรมาสที่สี่เปนตนมา ปญหาดังกลาวมีแนวโนม 
สงผลกระทบตอเนื่องมาถึงป 2554 ดวย 
 กลุมประเทศ EU ไดประสบวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน ทำใหเงินยูโรออนคาลงตามลำดับ ตนทุน และราคาสินคา
จึงมีความผันผวน ทำใหการตกลงซื้อขายกับลูกคาหลักในกลุมประเทศ EU ใชเวลาในการเจรจายาวนานกวาปกติ 
 ตลาดในกลุมประเทศ EU ไดใหความสำคญักบัมาตรฐานผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม และมาตรฐานคุมครอง 
แรงงานและความรับผิดชอบตอสังคมและถือเปนขอกำหนดใหผูขายใชเปนแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 ผูสอบบัญชขีองบรษิทั คอื นายศภุชยั ปญญาวฒัโน หรอืนางสาวศริาภรณ เอือ้อนนัตกลุ หรอืนายเตมิพงษ โอปนพนัธ 
สงักดั บรษิทั สำนกังาน เอนิสท แอนด ยงั จำกดั เปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจำป 2553 และกำหนดคาตอบแทนการตรวจสอบ 
งบการเงินสำหรับป เปนเงิน 470,000 บาท คาการสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ รวม 3 ไตรมาส เปนเงิน 360,000 
บาท คาการสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทรวมรวม 3 ไตรมาส เปนเงิน 60,000 บาท รวมเปนคาสอบบัญชีทั้งสิ้น 
890,000 บาทตอป บริษัท ไมมีการจายคาสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชีหรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และ
สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
คาบริการอื่น (non- audit fee) 
 บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น (Non Audit Fee) และไมมีงานบริการอื่นที่ไมแลวเสร็จที่ตองจาย 
ในปถัดไปใหกับผูสอบบัญชี หรือสำนักงานดังกลาวอีก 
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Explanation and Analysis of  
Financial Status and Operating Results  

Overview of the Operating Results: 
 In 2010, the operating results of the company improved, comparing to 2009. This was mainly caused by the 
recovery of global economy and the continuous return of orders from main customers. Moreover, the company has received  
full amount of payment from land sale which was a transaction from a resolution of the extraordinary general meeting of the 
shareholders, No. 1/2552. Moreover, the company received the payment as per the contract and already transferred 
ownership of deed title to the buyer on March 26, 2010. 
 The separate financial statement of the company showed net profit at 482.24 million Baht, an increase of  466.31 
million Baht, comparing to 15.92 million Baht in 2009. For the financial statement by equity method, showed net profit was 
475.82 million Baht, an increase of 505.34 million Baht, comparing to net loss at 29.51 million Baht in 2009. 
 Following explanation and analysis were the information from operating results of the Company as in financial 
statements showing in which the equity method was applied. 
Analysis of the Previous Operating Results: 
Incomes from Sales and Services 
 The Company had its incomes from sales and services amounted to 1,009.56 million Baht, increased by 430.01 
million Baht or equal to 74.20% when compared to those in 2009, mainly because of continuous return of orders and the 
Company could increase the prices in conformity with the market situation. 
Other Incomes 
 The Company had other incomes amounted to 666.33 million Baht, increased by 577.75 million Baht or equal 
to 652.22% when compared to those in 2009.  
Conclusions of the major changes were as follows: 
   sales of waste of raw materials increased by 23.04 million Baht 
   profits from the sale of unused land, building, machines, tools and equipment increased by 517.63 million Baht 
   income from rental of assets increased by 3.49 million Baht 
    profits from foreign exchange increased by 30.83 million Baht 
    received dividend from other long-term investment increased by 3.36 million Baht 
Selling and Administrative Cost and Expense 
 The Company had the cost of sales and services amounted to 1,073.93 million Baht, increased by 434.43 
million Baht or equal to 67.93% when compared to those in 2009. 
Conclusions of the major changes were as follows: 
    Selling and administrative expenses increased by 410.43 million baht 
    Selling expenses increased by 22.68 million baht  
    Administrative expenses increased by 1.32 million baht 
Share of Loss from Investment in Associated Companies 
 The company had to realize the shares of losses from investments in the associated companies amounted to 
4.21 million Baht, decreased by 42.77 million Baht or equal to 91.04 % when compared to those in 2009. 
Financial Expenses 
 The company had financial expenses amounted to 1.17 million Baht, decreased by 9.98 million Baht or equal to 
89.47 % when compared to those in 2009.  
Profit (Loss) 
 The Company had net profits amounted to 475.82 million Baht, increased by 505.34 million Baht when 
compared to net loss of 29.51 million Baht in 2009.  
    Profit before corporate income tax was 596.57 million baht 
    Deduct Corporate income tax of 120.75 million baht 
 In summary, the Company had its net profit in 2010 at 10.11 baht per ordinary stock, increased when compared 
to net loss in 2009 at 1.12 baht per ordinary stock. 
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Financial Status 
Changes in the financial status of the Company can be summarized, as follows: 
Assets 
Components of Assets 
 As of December 31, 2010, the Company had its current assets of 658.08 million Baht and non-current assets of 
710.06 million Baht and the total assets of 1,368.14 million Baht, increased by 344.09 million Baht or equal to 33.60% when  
compared to those at the end of 2009.  
Summary of significant changes were as follows: 
    Cash or equivalent increased by 160.78 million baht; 
    Current investment i.e. bonds of Bank of Thailand increased by 65.00 million baht; 
    Account Receivable increased by 40.07 million baht; 
    Net inventory increased by 27.29 million baht; 
    Investments in the associated companies increased by 42.89 million baht; 
    Other long term investment increased by 18.20 million baht 
    Building, machinery and equipment decreased by 13.54 million baht; 
   Other assets increased by  3.4 million baht,i.e.accounts receivable of subsidiaries,current assets and non  
    -current  assets.  
Quality of Assets 
 As of December 31st, 2009, the balance of accounts receivable was 172.32 million baht or equal to 12.60 % of 
the total assets. Regarding the sales of goods to customers in foreign countries, the Company required its customers to 
open L/C before the delivery of goods; however, the Company has prescribed the criteria of allowances for doubtful debts 
based on the period of overdue payments and the repayment capability of individual debtor. In 20010, there was no accounts  
receivable with overdue payments; therefore, the Company had no allowances for doubtful debts.  
 As of December 31, 2010, the balance of net inventory was 210.36 million baht, equal to 15.38%. The Company 
has prescribed the criteria of allowances for devaluation of inventory, based on the outstanding period of inventory and the 
condition of products and/or obsoleteness of products; however, the Company has improved the criteria to be appropriate 
and up-to-date. In 2010, the Company had allowance of diminution in value of inventory amounted to 23.17 million Baht, 
decreased when compared to those in 2009 of which  allowance of diminution in value of inventory amounted to 25.42 
million Baht. 
 Investment of the Company as of December 31, 2010 amounted to 310.16 million baht in total. The Company 
consistently evaluated quality of investment and had allowances for diminution of investment value of the Company with 
volatile signal in investment quality. The Company believed that the amount appeared in the financial statement showed 
appropriate quality and value. 
Liabilities 
 As of December 31, 2010, the Company had its current liabilities of 281.48 million baht; non-current liabilities of 
97.97 million baht; and the total liabilities of 379.45 million baht, increased by 7.77 million baht or equal to 2.09% when 
compared to those at the end of 2009. 
 The current liabilities comprised of major items i.e. Account Payable amounted to 245.99 million baht with 
payment on due as normal business operation. In addition, there were other non-current liabilities of 34.94 million baht 
which comprised of Expenses Payable and Corporate Tax Payable. 
 The non-current liabilities comprised of major items i.e. Reserve of Compensation and Pension for Employees 
amounted to 41.59 million baht. This was complied with criteria and conditions in reference with labor law and employee 
regulations of the Company. In addition, there were some deferred income from use of plants at 56.38 million baht  
Shareholder’s Equity  
 As of December 31st, 2009, the Company had the shareholder’s equity value of 988.70 million Baht, increased 
by 336.32 million Baht or equal to 51.55 % when compared to those in 2009; and the changes were as follows: 
   Unrealized profits from the changing value of investment increased by 67.50 million baht,  
    Appropriated retained profit increased by 41.4 million baht and unappropriated profit increased by 227.3 
   6 million baht 
Sources of Capital 
 Regarding the capital structure of the Company as of December 31st, 2009, it comprised of total liabilities at 
379.45 million baht and shareholders’ equity at 988.70 379.45 million baht. The Company’s debt-to-equity ratio was 
0.38:1. In 2009, the said ratio was 0.57:1 
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Cash flow 
 As of December 31st, 2010, the Company had cash and equivalent at 188.30 million baht, increased by 160.78 
million baht, when compared to those of 2009. 
 Summary of significant changes were as follows: 
 Cash flow from operational activities increased by 61.51 million baht 
 The Company had its profits from business operation before changes in assets and liabilities amounted to 88.54 
million baht; transactions of changes in assets and liabilities amounted to 76.46 million baht, mainly because of the sale of 
old inventory and converted into cash, received of debt repayment on the due date, and payment of its debts under the 
trading conditions. The Company had both interest receivable and interest payable. During the year, the Company paid the 
interest amounted to 0.023 million Baht and paid mid-year corporate tax and the withholding income tax amounted to 
103.49 million baht 
 Cash flow from investment activities increased by 306.02 million baht 
 The Company invested 65 million baht on bond of the Bank of Thailand and spent its purchase of machinery and  
equipment at 31.61 million baht and received cash from  the sale of unused land, building, machinery and equipment amounted 
to 396.97 million Baht; and received the dividend from other long-term investments amounted to 5.66 million baht 
 Cash flow from financing activities decreased by 206.75 million baht  
 The Company repaid the bank overdraft and short-term loans from financial institutions amounted to  0.25 million  
baht, paid dividend payable for preferred stocks at 147 million baht; and paid interim dividen amounted to 60 million baht 
 
Liquidity 
 The Company’s liquidity improved be considering following financial ratios: 
    Average collection period was 54 days, compared to 77 days in 2009 
    Liquidity ratio was 2.34 times, compared to 1.31 times in 2009 
    Quick ratio was 1.28 times, compared to 0.59 times in 2009  
    Inventory turnover was 4.93 times, compared to 2.61 times in 2009 
 
Investment Expense 
 In 2010, the Company had its investment expense relating to its purchase of machinery and equipment amounted  
to 31.61 million baht 
 
Main Factors and Influences Potentially Affecting the Operating Result or Financial Status in the Future  
 In 2010, the Company still faced the problem of labor shortage. In addition, there was also problem of raw 
material i.e. cotton and synthetic fiber that the price continuously increased since the fourth quarter. Such problem tends to 
be affecting until 2011. 
 The EU countries faced financial crisis which caused Euro currency to depreciate continuously. This led to volatile  
costs and product prices which resulted into longer time to settle the selling prices with main customers in EU countries. 
 The market of EU countries give importance to environmental friendly standard of products and labor protection 
and social responsibility measures. Hence, they are requirements of the seller as Code of Conduct 
 
Remunerations of Auditors 
Audit fee 
 The auditor of the Company in 2010 is Mr.Supachai Panyawattano or Miss Siraporn Euaanankul or 
Mr.Termpong Ohpanapan, working for Ernst & Young Office Limited The remunerations of auditing financial statements for 
the year amounted to 470,000 baht, the interim review of financial statements for 3 quarters cost 360,000 baht, the interim  
review of financial statements of associated companies for 3 quarters cost 60,000 baht, totaling auditing fee at 890,000 baht  
per year. The Company did not pay audit fee to the auditor or person or business related to the auditor and the audit company  
the auditor worked for. 
Non-audit fee 
 The Company did not pay non-audit fee and there was no unfinished non-audit, which must be paid to the  auditor 
or the said audit office in the coming year. 
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ÃÒÂ§Ò¹ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº 

เรียน ทานผูถือหุน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มี ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ นายประสงค สุขุม และนางศุทธินี ขุนวงษา เปนกรรมการตรวจสอบ โดยไดปฏิบัติหนาที่
ตามที่กำหนดไวในกฎบัตรโดยครบถวน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะ
กรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส 
 ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยไดมีการหารือรวมกับฝายบริหาร 
ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้ 
 1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจำป 2553 เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทำงบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดประชุมรวม
กับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอสังเกต
ของผูสอบบัญชี และใหขอคิดเห็นตอแผนการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบยังไดสอบทานการเตรียม
ความพรอมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีใหม โดยบริษัทมีความพรอมที่จะดำเนินการแลว 
 2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจตามที่บริษัทฯ ไดกำหนดไว พบวากรรมการบริษัท และพนักงานมีการดำเนินธุรกิจอยางมี
คุณธรรม และไมเกิดปญหาในเรื่องจรรยาบรรณใดๆ 
 3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และใหความเห็น
เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ เพื่อนำผลประเมินความเสี่ยงมาใชในการวางแผน
ตรวจติดตามภายในตอไป 
 4. การสอบทานการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน  
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน พบวาการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดสอบทานการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในจากแผนประจำปที่ไดอนุมัติแลวดวย พบวาการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตาม
ที่กำหนดไว 
 5. การสอบทานรายงานระหวางกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และใหความเห็นการ
เขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ มีความโปรงใส และเปนธรรมตอผูถือหุนทุก
รายโดยเทาเทียมกัน และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดำเนินการตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจปกติ และมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และเพียงพอ 
 6. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเอง 
และกรรมการทานอื่น และประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินดังกลาวคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการปฏบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 7. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบ
ใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2553 
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบใหความสำคัญกับการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อให  
บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 
   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  
 
   (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย) 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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Report of 
the Audit Committee 

(Emeritus Professor Dr. Achara Chandrachai) 

Chairman of the Audit Committee 

To Shareholders: 

 Audit Committee consists of 3 members of independent directors, Dr. Achara Chandrachai as 

the Chairman of the Audit Committee, Mr. Prasong Sukhum and Mrs. Suthinee Khunwongsa as members of 

the Audit Committee. The Audit Committee has fully performed their duties as prescribed in the Charter of 

the Audit Committee and reported to the Board of Directors on a quarterly basis. 

 In year 2010 the Audit Committee held five meetings discussed with the management, internal 

auditors, auditors. The summary of the meetings were as follows: 

 1. Financial Statement Review: The Audit Committee has reviewed the quarterly financial 

statements. and annual financial statements in year 2010 to ensure that the preparation of financial 

statements in conformity in general was accepted by the accounting principles. In accordance with the rules 

of the Stock Exchange of Thailand in addition, the audit committee is also conference with the auditor 

without management of the company. To take the time for discussion of the observation of the independent 

auditor and comment on audit plans including the Audit Committee also reviewed the preparations in the 

preparation of financial statements under new accounting standard. The company is ready to proceed it. 

 2. Review of Good Corporate Governance: The Audit Committee has reviewed the data in 

according with the Code of Conduct as specified by the Company were directors and staff are managing our 

business with integrity and no problem occur in any ethics. 

 3. Review of Risk Management: The Audit Committee has reviewed and gives an opinion 

on the risk assessment of activities / processes to use the risk assessment with planning the next audit. 

 4. Review of Internal Control and Internal Audit: The Audit Committee has reviewed. and 

assesses the adequate internal controls together with the auditor and internal auditors found that the 

company’s internal control was adequate and effective The Audit Committee also reviewed the performance 

of the internal audit annual plan has been approved to find that the performance is defined as goals. 

 5. Review Consolidated Report: The Audit Committee has considered and gives the  opinion 

of entering into the related transaction to take into account the interests of the company’s transparency and 

to be fair with all shareholders equally and no cause for transferring benefits. To ensure that company was 

conducted under normal business conditions to have full and adequate disclosure. 

 6. Self-assessment: The Audit Committee has assessed the performance of the individual 

by themselves and another director and evaluation of the Board accordance with the Charter of the Audit 

Committee and in accordance with the guidelines of the Stock Exchange of Thailand. The results of 

assessment from the Audit Committee is practical work effectively. 

 7. Consider the Appointed Auditor for the year 2010: The Audit Committee has approved 

an offer to the Board of Directors to approve from the shareholders’ conference to appoint  Ernst & Young 

Office Limited as auditor of the year 2010. 

 In summary, the Audit Committee focuses on internal controls continue to make the company’s  

good governance on practices to have adequate internal controls including compliance with laws and 

regulations relating to the business of company.  
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ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโนบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให
มั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน สวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 
 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นา
พอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความนาเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 
 
       ในนามของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
  
 (นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา) (นายวิชัย ชัยฐานียชาติ) 
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ 
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Report of the Board of Directors’ Responsibilities 

 The Board of Directors shall assume the full responsibilities for all financial statements 
of the company and financial information appeared in the annual report. The financial statements 
were prepared in accordance with generally accepted accounting standards in Thailand, while the 
company applied appropriate accounting policies, with careful consideration and estimates and also 
revealed important information in Notes to Financial Statements. 
 The Board of Directors has maintained the effective internal control system to 
reasonably ensure that the recording of accounting information was correct, complete, and enough to 
maintain the assets and to realize the weakness to prevent from any corruption or abnormal 
operations significantly. 
 For this purpose, the Board of Directors has appointed the Audit Committee comprising 
independent directors and non-executive directors responsible for the quality of financial reports and 
the internal control system. Comments made by the Audit Committee on this subject are listed in the 
Annual Report. 
 The Board of Directors concluded that the company’s overall internal control system 
was satisfactory and adequate to give credibility to the financial statements of the company as of 
December 31st, 2010. 
 
    On behalf of the Board of Directors 
 
 
  
 
 (Miss Sriwarin Jirapakkana) (Mr. Vichai Chaitaneeyachat) 
 Chairman Managing Director 
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 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดที่เกี่ยวของสำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำข้ึน ตลอดจนการประเมนิถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
ผลการดำเนนิงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

เติมพงษ โอปนพันธุ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ 2554 

เสนอตอผูถือหุน 
ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§ 
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒμ 



52 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 ºÃÔÉÑ· ÂÙà¹ÕèÂ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

§º ǾÅ 
³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552                               (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 

 งบการเงิน    

 ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6  188,303,518  27,520,174  188,303,518  27,520,174 

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

ลูกหนี้การคา 7      

 กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  69,813,276  31,630,831  69,813,276  31,630,831 

    กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  102,505,899  100,623,114  102,505,899  100,623,114 

รวมลูกหนี้การคา  172,319,175  132,253,945  172,319,175  132,253,945 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  13,924,967  7,897,290  13,924,967  7,897,290 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9  210,357,843  183,067,834  210,357,843  183,067,834 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  8,173,172  6,572,427  8,173,172  6,572,427 

   658,078,675  357,311,670  658,078,675  357,311,670 

ที่ดินที่เลิกใชงานและจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย 10  -  4,293,509  -  4,293,509 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  658,078,675  361,605,179  658,078,675  361,605,179 

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 11  197,476,643  154,588,143  211,247,100  211,247,100 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 12  112,681,661  94,481,661  112,681,661  94,481,661 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13  399,519,748  413,057,116  399,519,748  413,057,116 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  385,870  319,780  385,869  319,780 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  710,063,922  662,446,700  723,834,378  719,105,657 

รวมสินทรัพย  1,368,142,597  1,024,051,879  1,381,913,053  1,080,710,836 

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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§º ǾÅ  (μ‹Í) 
³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552                               (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 14  545,139  292,627  545,139  292,627 

เจาหนี้การคา      

    กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  204,824,601  66,890,655  204,824,601  66,890,655 

    กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  41,165,278  26,263,691  41,165,278  26,263,691 

รวมเจาหนี้การคา  245,989,879  93,154,346  245,989,879  93,154,346 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 8  118,102  103,576  118,102  103,576 

เงินมัดจำรับจากการจำหนายที่ดิน 10  -  160,299,375  -  160,299,375 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น      

    คาใชจายคางจาย  16,936,299  17,782,496  16,936,299  17,782,496 

    ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  17,268,249  -  17,268,249  - 

    อื่นๆ  622,281  820,962  622,281  820,962 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  281,479,949  272,453,382  281,479,949  272,453,382 

หนี้สินไมหมุนเวียน      

สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน  41,588,566  38,381,957  41,588,566  38,381,957 

รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี 13  56,377,900  60,844,566  56,377,900  60,844,566 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  97,966,466  99,226,523  97,966,466  99,226,523 

รวมหนี้สิน  379,446,415  371,679,905  379,446,415  371,679,905 

สวนของผูถือหุน      

ทุนเรือนหุน      

ทุนจดทะเบียน      

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

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง      

 มูลคาเงินลงทุน      

 หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทฯ 12  21,809,500  3,609,500  21,809,500  3,609,500 

    หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทรวม  62,596,571  13,293,640  -  - 

กำไรสะสม       

 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 16  150,000,000  108,535,525  150,000,000  108,535,525 

    ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)  154,290,111  (73,066,691) 230,657,138  (3,114,094)

รวมสวนของผูถือหุน   988,696,182  652,371,974  1,002,466,638  709,030,931 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,368,142,597  1,024,051,879  1,381,913,053  1,080,710,836 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงิน    

 ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
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§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹ 
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552               (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 

รายได      

รายไดจากการขายและบริการ  1,009,560,330  579,547,690  1,009,560,330  579,547,690 

รายไดอื่น      

 รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ  40,069,002  17,022,155  40,069,002  17,022,155 

    กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 10  548,617,967  30,990,411  548,617,967  30,990,411 

    รายไดคาเชา  17,638,421  14,147,987  17,638,421  14,147,987 

    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  33,338,972  2,509,584  33,338,972  2,509,584 

    เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 12  5,660,000  2,300,000  5,660,000  2,300,000 

    อื่นๆ  21,009,617  21,611,894  23,213,917  23,816,194 

รวมรายได  1,675,894,309  668,129,721  1,678,098,609  670,334,021 

คาใชจาย      

ตนทุนขายและบริการ  969,748,152  559,322,547  969,748,152  559,322,547 

คาใชจายในการขาย  44,242,271  21,561,694  44,242,271  21,561,694 

คาใชจายในการบริหาร  46,365,403  49,486,474  46,365,403  49,486,474 

คาตอบแทนผูบริหาร 8  13,577,270  9,132,146  13,577,270  9,132,146 

คาใชจายอื่น - คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 11  -  -  -  3,753,000 

รวมคาใชจาย  1,073,933,096  639,502,861  1,073,933,096  643,255,861 

กำไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม     

 คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล  601,961,213  28,626,860  604,165,513  27,078,160 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 11  (4,210,130) (46,984,402) -  - 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและ      

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล  597,751,083  (18,357,542) 604,165,513  27,078,160 

คาใชจายทางการเงิน  (1,174,994) (11,157,223) (1,174,994) (11,157,223)

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  596,576,089   (29,514,765) 602,990,519   15,920,937 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18  (120,754,812) -  (120,754,812) - 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป  475,821,277  (29,514,765) 482,235,707  15,920,937 

       

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 19      

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  10.11  (1.12) 10.25  (0.11)

       

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงิน    

 ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
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 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ของบริษัทร่วม สำรองตามกฏหมาย (ขาดทุน) รวม 

 ที่ออกและชำระแล้ว หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เผื่อขาย จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรร 

  กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก     

 ทุนเรือนหุ้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน กำไรสะสม 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 150,000,000  450,000,000  (1,990,500) (1,883,997) 108,535,525  (43,551,926) 661,109,102 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -  -  5,600,000  15,177,637  -  -  20,777,637 

รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน  - -  5,600,000  15,177,637  -  -  20,777,637 

ขาดทุนสุทธิสำหรับป -  -  -  -  -  (29,514,765) (29,514,765) 

รวมรายจายทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับป -  -  5,600,000  15,177,637  -  (29,514,765) (8,737,128) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 150,000,000  450,000,000  3,609,500  13,293,640  108,535,525  (73,066,691) 652,371,974 

  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 150,000,000  450,000,000  3,609,500  13,293,640  108,535,525  (73,066,691) 652,371,974 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -  -  18,200,000  49,302,931  -  -  67,502,931 

รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน  -  -  18,200,000  49,302,931  -  -   67,502,931 

กำไรสุทธิสำหรับป -  -  -  -  -  475,821,277   475,821,277 

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสำหรับป -  -  18,200,000   49,302,931  -  475,821,277   543,324,208 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 20) -  -  -  -   -  (207,000,000)  (207,000,000) 

โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสำรอง          

ตามกฏหมาย (หมายเหตุ 16 และ 20) -  -   -  -  41,464,475  (41,464,475) -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 150,000,000  450,000,000  21,809,500  62,596,571  150,000,000  154,290,111  988,696,182 

  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

        

        

        

        

        

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 
³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552                               (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 
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§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ ของบริษัทฯ สำรองตามกฏหมาย (ขาดทุน) รวม  

 ที่ออกและชำระแล้ว หลักทรัพย์เผื่อขาย จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรร 

  กำไร (ขาดทุน)     

  ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง     

  จากการเปลี่ยนแปลง     

 ทุนเรือนหุ้น มูลค่าเงินลงทุนใน กำไรสะสม 

 (μ‹Í) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 150,000,000  450,000,000  (1,990,500) 108,535,525  (19,035,031) 687,509,994  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -  -  5,600,000  -  -  5,600,000  

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  -  - 5,600,000  -  -  5,600,000  

กำไรสุทธิสำหรับปี -  -   -  -  15,920,937  15,920,937  

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี -  -  5,600,000  -  15,920,937  21,520,937  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 150,000,000  450,000,000  3,609,500  108,535,525  (3,114,094) 709,030,931  

   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 150,000,000  450,000,000  3,609,500  108,535,525  (3,114,094) 709,030,931  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น  -  -  18,200,000  -  -  18,200,000  

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  -  -  18,200,000  -  - 18,200,000  

กำไรสุทธิสำหรับปี -  -  -  -   482,235,707  482,235,707  

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี - -  18,200,000   -  482,235,707  500,435,707  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -  -  -  -  (207,000,000) (207,000,000) 

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรอง       

   ตามกฏหมาย (หมายเหตุ 16 และ 20) -  -   -  41,464,475  (41,464,475)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 150,000,000  450,000,000  21,809,500  150,000,000  230,657,138  1,002,466,638  

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

       

³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552                               (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 
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 งบการเงิน    

 ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ 
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552               (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษี 596,576,089  (29,514,765) 602,990,519  15,920,937  

รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปน     

 เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดำเนินงาน     

 คาเสื่อมราคา 45,695,934  49,554,169  45,695,934  49,554,169  

    โอนกลับคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ (2,246,115) (14,187,919) (2,246,115) (14,187,919) 

    กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (548,617,967) (32,230,068) (548,617,967) (32,230,068) 

    ตัดจำหนายอุปกรณ 446  1,239,657  446  1,239,657  

    คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน -  -  -  3,753,000  

    สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4,210,130  46,984,402   -  -  

    รับรูรายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี (2,262,365) (2,262,367) (4,466,666) (4,466,667) 

    เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (5,660,000) (2,300,000) (5,660,000) (2,300,000) 

    โอนกลับเงินปนผลคางจาย -  (990,270) -  (990,270) 

    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (3,977,466) (68,257) (3,977,466) (68,257) 

    สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน (โอนกลับ) 4,793,034  (505,555)  4,793,034  (505,555) 

   คาใชจายดอกเบี้ย 23,880  10,132,742  23,880  10,132,742  

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย     

 และหนี้สินดำเนินงาน 88,535,600  25,851,769  88,535,599  25,851,769  

สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     

 ลูกหนี้การคา (36,087,764) (16,905,176) (36,087,764) (16,905,176) 

    สินคาคงเหลือ (29,948,148) 76,211,627  (29,948,148) 76,211,627  

    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (7,628,422) 891,191  (7,628,422) 891,191  

    สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (66,090) -  (66,089) -  

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

 เจาหนี้การคา 152,835,533  (16,119,124) 152,835,533  (16,119,124) 

    คาใชจายคางจาย (846,197) 2,066,316  (846,197) 2,066,316  

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น (184,155) (893,639) (184,155) (893,639) 

    สำรองเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน (1,586,425) (5,158,760) (1,586,425) (5,158,760) 

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 165,023,932  65,944,204  165,023,932  65,944,204  

    จายดอกเบี้ย (23,880) (11,211,826) (23,880) (11,211,826) 

    จายภาษีเงินได (103,486,563) (868,916) (103,486,563) (868,916) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 61,513,489  53,863,462  61,513,489  53,863,462  

      

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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 งบการเงิน    

 ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´  (μ‹Í) 

  

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552               (Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (65,000,000) -  (65,000,000) -  

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (31,613,410) (4,421,446) (31,613,410) (4,421,446) 

เงินสดรับจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 396,970,753  52,185,741  396,970,753  52,185,741  

เงินมัดจำรับจากการจำหนายที่ดิน -  160,299,375  -  160,299,375  

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 5,660,000  2,300,000  5,660,000  2,300,000  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 306,017,343  210,363,670  306,017,343  210,363,670  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก     

 สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 252,512  (102,914,357) 252,512  (102,914,357) 

ชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -  (160,000,000) -  (160,000,000) 

จายเงินปนผล (207,000,000) -  (207,000,000) -  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (206,747,488) (262,914,357) (206,747,488) (262,914,357) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 160,783,344  1,312,775  160,783,344  1,312,775  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 27,520,174  26,207,399  27,520,174  26,207,399  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 188,303,518  27,520,174  188,303,518  27,520,174  

  -  -  -  -  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม     

รายการที่ไมใชเงินสด     

  โอนอะไหลไปเปนอุปกรณในระหวางป 4,904,254  -  4,904,254  -  

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ËÁÒÂàËμØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ 
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2553 áÅÐ 2552               

1. ขอมูลบริษัทฯ

 บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยม ี
 บริษัท สหยเูนีย่น จำกดั (มหาชน) ซ่ึงเปนบรษัิททีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ ในประเทศไทยเปนบรษัิทใหญ บริษัทฯดำเนนิธรุกจิหลกั 
 ในการผลิตและจำหนายสิ่งทอ  ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  
 กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน 
 งบการเงนิตามขอกำหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคาลงวนัที ่30 มกราคม 2552   ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 
 การบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 บริษัทฯไดจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวชิาชพีบญัชไีดออกมาตรฐานการบญัชฉีบับปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชใีหมตามรายละเอยีด
ขางลางนี้ 

 ก)  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เวนแตแมบท
  การบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที)

   แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
    ทางบัญชี และขอผิดพลาด
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
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   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรตอหุน
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  การรวมธุรกิจ
      (ปรับปรุง 2552)
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
      (ปรับปรุง 2552)
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
     ฉบับที่ 15

 ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
    และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
   ตางประเทศ

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปที่ เริ่ม
ใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝายบริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในป
ที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตาม
หลักเกณฑที่กำหนด 

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยู ระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที ่เริ ่มนำมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

4.1 การรับรูรายได

ขายสินคา

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของความเปนเจาของ
สินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคา
ที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
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รายไดคาบริการ

รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

เงินปนผลรับ

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง
กำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจำกัดการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณทีอ่าจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณการเกบ็เงินและการวเิคราะห
อายุหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ

สินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย

วัตถุดิบ และสารเคมี แสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา และจะถือ
เปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

4.5 สินทรัพยที่เลิกใชงานและจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย

สินทรัพยท่ีเลิกใชงานและจดัประเภทเปนถือไวเพ่ือขายเปนสินทรัพยท่ีมูลคาตามบัญชีท่ีจะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย 
มิใชมาจากการใชสินทรพัยนัน้ตอไป  และการขายดงักลาวคาดวาจะเขาเงือ่นไขการรบัรูรายการเปนการขายทีเ่สรจ็สมบูรณ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภท สินทรัพยดังกลาวแสดงดวยมูลคาที่ต่ำกวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายและหยุดคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาว

4.6 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาว 
  บันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน  และจะบันทึกเปนกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเมื่อไดจำหนาย 
  หลักทรัพยนั้นออกไป

  มูลคายติุธรรมของหลกัทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซือ้หลังสุด   ณ ส้ินวนัทำการสดุทายของ 
  ปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน

 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ 
  การดอยคา (ถามี)
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ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา
ของสินทรัพย (ถามี) 

คาเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณคำนวณจากราคาทนุของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายกุารใชงานโดยประมาณดังนี้
  อาคารและสิ่งปลูกสราง 20  ป
  เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 10, 20   ป
  เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน 3, 5, 10 ป
  ยานพาหนะ 5, 10  ป

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางติดตั้งและระหวางกอสราง และสินทรัพยที่เลิกใชงาน

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย (ผลตาง
ระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจำหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในงบกำไรขาดทุน
เมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม
ซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 เงินตราตางประเทศ

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สิน
ที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล หรือหาก
เปนรายการทีไ่ดมีการทำสญัญาตกลงอตัราแลกเปลีย่นลวงหนาไวก็จะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลีย่นทีต่กลงลวงหนานัน้

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การดอยคาของสินทรัพย

  ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ หากมีขอบงชี้วาสินทรัพย
ดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแส
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 เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคำนวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี
ที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยท่ีกำลังพิจารณาอยู ในการประเมนิมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจำลองการประเมนิมูลคา
ทีด่ทีีสุ่ดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรพัย ซ่ึงสะทอนถงึจำนวนเงนิทีก่จิการสามารถจะไดมาจากการจำหนายสนิทรพัยหกัดวยตนทุน
ในการจำหนาย โดยการจำหนายนัน้ผูซ้ือกับผูขายมคีวามรอบรูและเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอรองราคากนัได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุน

4.11 ผลประโยชนพนักงาน

 บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิด 
 รายการ

4.12 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.13 รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี

 รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชีบันทึกดวยมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่บริษัทฯไดมาจากการนำอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางของตนไปลงทุน และทยอยรับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา 15 ป ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเชาที่
ดิน

4.14 ภาษีเงินได

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน 
 เร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดงักลาวน้ีสงผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงนิ 
 และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใช 
 ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ

 ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ    ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
 ของสินคาคงเหลือ  โดยจำนวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือ 
 ตนทุนท่ีเก่ียวของโดยตรงกบัเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวันท่ีในงบการเงนิ และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการ 
 ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคาเสื่อมคุณภาพ  โดยคำนึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใน 
 ขณะนั้น
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 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป

 บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝายบริหารใชดุลยพินิจในการ 
 พิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของ 
 การดอยคา   การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใช 
 ดุลยพินิจของฝายบริหาร

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม

 ในการทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ 
 ในอนาคตจากการลงทุนในบริษัทรวม รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแส 
 เงินสดนั้น

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

 ในการคำนวณคาเสื ่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใชงานและมูล 
 คาซาก เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลง 
 เชนนั้นเกิดขึ้น

 นอกจากนีฝ้ายบรหิารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณในแตละชวงเวลาและบนัทกึขาดทนุจาก 
 การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตอง 
 ใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

 เงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน

 เงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงานบันทึกเปนคาใชจายในบัญชีตามหลักเกณฑและเงื่อนไขซึ่งอางอิงกับกฎหมายแรงงาน 
 และระเบียบพนักงานของบริษัทฯโดยคำนึงถึงความเปนไปไดที่พนักงานในแตละกลุมอายุจะทำงานกับบริษัทฯจนครบ 
 เกษียณอายุ

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

                (หนวย: บาท) 
   2553   2552 
 เงินสด 50,400 64,663
 เงินฝากธนาคาร 28,253,118 27,455,511
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 65,000,000 -
 ตั๋วเงินคลัง 95,000,000 -
 รวม 188,303,518 27,520,174

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย และตั๋วเงินคลังมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง
รอยละ 0.25 ถึง 1.65 ตอป (2552: รอยละ 0.50 ตอป)
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7. ลูกหนี้การคา

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ
ไดดังนี้

                                                                                                                                                                    (หนวย: บาท) 
   2553   2552  
 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 อายุหนี้คางชำระ  
 ยังไมถึงกำหนดชำระ 69,813,276 31,630,831
 รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 69,813,276 31,630,831
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  
 อายุหนี้คางชำระ  
 ยังไมถึงกำหนดชำระ 102,505,899 98,019,264
 คางชำระไมเกิน 1 เดือน - 2,603,850
 รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 102,505,899 100,623,114
 รวมลูกหนี้การคา 172,319,175 132,253,945

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

                                                                                                                                                 (หนวย: ลานบาท) 
   2553    2552 นโยบายการกำหนดราคา
 รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ    
 ซื้อวัตถุดิบ 538   210 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทใหญ
  เงินกูยืม (ถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน) - 105 คิดดอกเบี้ยโดยอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู
      ของธนาคารพาณิชย
 ดอกเบี้ยจาย - 6 ดู “เงินกูยืม” ขางตน
 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม   
 ขายสินคาและวัตถุดิบ 246 130 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
 ซื้อสินคา 3 3 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทรวม
 จำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ - 3 ราคาที่ตกลงรวมกัน
 รายไดคาเชา 11 8 ราคาตามสัญญา
 รายไดอื่น 7 6 ราคาตามสัญญา
 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน   
 ขายสินคาและวัตถุดิบ 10 4 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
 ซื้อสินคาและวัตถุดิบ 2 2 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัท
     ที่เกี่ยวของกัน
 รายไดคาเชา 6 6 ราคาตามสัญญา
 รายไดอื่น 2 7 ราคาตามสัญญา
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้

                                                                                                                                                                    (หนวย: บาท) 
   2553   2552  
 ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  
  บริษัทรวม  
  บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 68,638,840 30,642,840
  บริษัทที่เกี่ยวของกัน  
  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด (มีผูถือหุนรวมกัน) 500,246 616,013
  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด (ถือหุนโดยบริษัทฯ) - 371,978
  อื่นๆ 674,190 -
  รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 69,813,276 31,630,831
 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัทใหญ   
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 1,556,524 654,128
 บริษัทรวม  
 บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด  11,500,286 6,777,890
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด (มีผูถือหุนรวมกัน) 774,874 373,119
 อื่นๆ 93,283 92,153
 รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13,924,967 7,897,290
  
 เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัทใหญ  
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 204,100,897 66,545,490
 บริษัทรวม  
 บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 537,244 119,389
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 186,460 225,776
 รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 204,824,601 66,890,655
 
 เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัทรวม  
 บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 118,102 103,576
 รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 118,102 103,576

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 ในป 2553 บริษัทฯมีคาใชจายสำหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จของกรรมการและผูบริหารเปน
จำนวนเงิน 13.6 ลานบาท (2552: 9.1 ลานบาท)
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9. สินคาคงเหลือ

                 (หนวย: พันบาท) 
    คาเผื่อการลดลงของ
   ราคาทุน    มูลคาสินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
  
   2553   2552   2553    2552    2553    2552 
 สินคาสำเร็จรูป 87,960 79,971 (3,488)  (8,712)   84,472 71,259 
 งานระหวางทำ 26,254 22,932 - - 26,254 22,932
 วัตถุดิบ และสารเคมี 87,587 69,110 - - 87,587 69,110
 อะไหลและวัสดุโรงงาน 31,730 36,474 (19,685)   (16,707) 12,045 19,767
 รวม 233,531 208,487 (23,173)   (25,419)   210,358 183,068

10. ที่ดินที่เลิกใชงานและจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย

 ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวใหแกผูซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินลง 
 วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ซึ่งบริษัทฯไดรับชำระเงินมัดจำในป 2552  จำนวนประมาณ 160 ลานบาทและไดรับชำระเพิ่มเติม 
 สำหรับสวนที่เหลือในไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบันอีกจำนวนประมาณ  374 ลานบาท  รวมเปนจำนวนเงินประมาณ  534   
 ลานบาท   บริษัทฯไดบันทึกกำไรจากการจำหนายที่ดินดังกลาวแลวทั้งจำนวนประมาณ  530 ลานบาทในงบกำไรขาดทุน 
 สำหรับปปจจุบัน

11. เงินลงทุนในบริษัทรวม

11.1 รายละเอียดของบริษัทรวม

                                                                                                                                              (หนวย: พันบาท)

     งบการเงิน

   จัดตั้งขึ้น    ที่แสดงเงินลงทุนตาม   

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน   วิธีสวนไดเสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553    2552    2553    2552   2553    2552 

   รอยละ    รอยละ     

บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด    ตัวแทนจำหนายสินคา   ไทย 20.83 20.83 121,835 67,690 25,000 25,000

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน       

 โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย 

 จำกัด  (“TCUA”) ผลิตผาปองกันภัยและอันตราย จากการทำงาน ไทย 49.35 49.35 75,642 86,898 190,000 190,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      197,477    154,588    215,000    215,000 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม – สุทธิ     197,477    154,588    211,247    211,247
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11.2 สวนแบงกำไร/ขาดทุนและเงินปนผลรับ

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
 และรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

                                                                                                                                                                                  (หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินที่แสดง

    เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

    สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  

   บริษัท ในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวางป

   2553   2552   2553    2552

บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด 4,842 3,037 - - 

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด  (9,052) (50,021) - -              

             รวม (4,210) (46,984) - -

11.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้

                                                                                                                             (หนวย: ลานบาท) 

     สินทรัพยรวม   หนี้สินรวม   รายไดรวมสำหรับ   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

    ทุนเรียกชำระ   ณ วันที่   ณ วันที่    ปสิ้นสุดวันที่   สำหรับปสิ้นสุดวันที่

  บริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม     31 ธันวาคม    31 ธันวาคม

 

 2553   2552   2553    2552    2553    2552    2553    2552    2553     2552 

บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด  120 120 594 335 9 10 22 26 23 14 

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน     385 385 585 345 390 115 719 321 (34) (115)

โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 

 ผลตางระหวางมูลคาเงินลงทุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (“TCUA”)  และราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยที่นำไปลงทุนในสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  จะทยอยรับรูเปนกำไรในงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย ตามอายุการใชงานของสินทรัพยดังกลาว

 ภายใตสัญญารวมลงทนุใน TCUA ซ่ึงเปนการรวมทุนระหวางบรษัิทฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซ่ึงเปนบริษัท
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเนเธอรแลนด ผูรวมทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจำกัดบางประการซึ่งรวมถึงขอจำกัดใน
การโอนหุน TCUA ใหแกบุคคลอ่ืนวาจะตองไดรับความยินยอมอยางเปนลายลักษณอักษรจากผูรวมทุนอีกฝายหน่ึงเสียกอน

 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด (บริษัทรวม) ซึ่งอยูในงบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสียสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คำนวณจากงบการเงินซึ่งไดจัดทำขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทรวม โดยยัง
ไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวางบการเงินดังกลาว
จะไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสำคัญหากไดถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมนั้น



69Annual Report 2010 Union Textile Industries Public Co.,Ltd. 

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 สัดสวนเงินลงทุน    มูลคาเงินลงทุน  
 
 2553    2552   2553 2552
 รอยละ    รอยละ   พันบาท   พันบาท 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย    
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)   0.33 0.33 16,191 16,191
บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน   21,810 3,610
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ   38,001 19,801
เงินลงทุนในหุนสามัญ
บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด (“UBM”) 19.00 19.00 94,999 94,999
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด  13.00 13.00 650 650
รวมเงินลงทุนในหุนสามัญ   95,649 95,649
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหุนสามัญของ UBM   (20,968)   (20,968)
รวมเงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิ   74,681 74,681
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ   112,682 94,482

 ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 
เปนจำนวน 1.50 ลานบาท และ 4.16 ลานบาท ตามลำดับ (2552: 1.00 ลานบาท และ 1.30 ลานบาท) 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
                                                                                                                                                                                                                                               (หนวย: พันบาท)

  สินทรัพยซึ่งเลิกใชงานแตยังไมได

  จัดประเภทเปน   

 สินทรัพยที่ใชในการดำเนินงาน   ถือไวเพื่อขาย

      สินทรัพย

    เครื่องตกแตง  ระหวางติดตั้ง

  อาคารและ     เครื่องจักรและ    และเครื่องใช     และระหวาง    เครื่องจักรและ   

 ที่ดิน    สิ่งปลูกสราง    อุปกรณ    สำนักงาน    ยานพาหนะ    กอสราง    ที่ดิน    อุปกรณ    รวม 

ราคาทุน         

31 ธันวาคม 2552 71,043 444,073 2,003,604 35,916 17,797 1,697 5,787 56,019 2,635,936

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) - - -

โอนอะไหลจากสินคาคงเหลือ - - 548 38 - 4,318 - - 4,904

31 ธันวาคม 2553 70,938 374,440 1,845,477 34,818 17,075 29,073 5,787 35,713 2,413,321

คาเสื่อมราคาสะสม         

31 ธันวาคม 2552 - 412,836 1,707,347 34,357 12,528 - - 55,811 2,222,879

คาเสื่อมราคาสำหรับป - 5,534 38,574 573 1,015 - - - 45,696

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

31 ธันวาคม 2553 - 348,830 1,583,767 32,808 12,821 - - 35,575 2,013,801

มูลคาสุทธิตามบัญชี         

31 ธันวาคม 2552 71,043 31,237 296,257 1,559 5,269 1,697 5,787 208 413,057

31 ธันวาคม 2553 70,938 25,610 261,710 2,010 4,254 29,073 5,787 138 399,520

คาเสื่อมราคาสำหรับป         

2552 (32 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)      49,554 

 2553 (33 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)      45,696
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคา
ตามบัญชีกอนหักคาเสื ่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 1,313 ลานบาท (2552: 1,535 
ลานบาท)

 เครื่องจักรและอุปกรณที่เลิกใชงานอยูในระหวางดำเนินการขาย ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาราคาที่ขายจะมีจำนวสูง
กวามูลคาสุทธิตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณเหลานั้น นอกจากนี้ฝายบริหารของบริษัทฯไดทำการพิจารณามูลคา
ยุติธรรมของที่ดินที่ไมไดใชในการดำเนินงานแลวพบวามีจำนวนสูงกวามูลคาตามบัญชีของที่ดินเหลานั้น ดังนั้นบริษัทฯ
จึงไมไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักรและอุปกรณที่เลิกใชงานและที่ดินที่ไมไดใชในการดำเนินงานดังกลาว

 สินทรัพยของบริษัทฯสวนหนึ่งไดแกอาคารและโครงสรางทั้งหมดของโรงงานฟอกยอมรวมถึงบอบำบัดน้ำเสียเปนสินทรัพย
ที่บริษัทฯนำไปลงทุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (TCUA) ในป 2551 ซึ่งบริษัทฯยังไมตัด
รายการสินทรัพยดังกลาวออกจากบัญชี    เนื่องจากบริษัทฯมีภาระผูกพันบางประการที่ตองปฏิบัติตามสัญญาใหเชาที่ดิน
แก TCUA ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกมูลคาเงินลงทุนที่ไดรับไวภายใตรายการ “รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี” ใน
งบดุลและทยอยรับรูเปนรายไดในงบกำไรขาดทุน 

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.63 ถึง 6.50 ตอป ซึ่งวงเงินสินเชื่อนี้ปราศจากภาระค้ำประกัน  อยางไร
ก็ตามบริษัทฯไดใหคำมั่นตอธนาคารวาจะไมจำหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ    ตามที่
ระบุในสัญญาวงเงินสินเชื่อดังกลาว เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารกอน 

15. หุนบุริมสิทธิ

 ภายใตขอบังคับของบริษัทฯ ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุนสามัญในอัตรารอยละ 14 ตอปของมูลคา
หุนที่ไดรับชำระแลว และในปใดที่บริษัทฯไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิไดหรือจายไดไมเต็มตามสิทธิ 
ใหสะสมเงินปนผลที่พึงจะไดรับหรือในสวนที่ไดรับไมเต็มตามสิทธิในแตละปไปไดเปนระยะเวลาไมเกิน 7 ป ในกรณีที่ผูถือ
หุนสามญัไดรับอัตราเงนิปนผลเกนิกวารอยละ 14 ตอป ใหผูถอืหุนบริุมสิทธมีิสิทธจิะไดรับเงนิปนผลในสวนทีเ่กนิกวารอยละ
14 ตอปดวย โดยใหไดรับเทากบัผูถอืหุนสามญั  ในกรณทีีบ่ริษัทฯเลกิกจิการใหผูถอืหุนบริุมสิทธไิดรับเงนิคาหุนคนืกอนผูถอื
หุนสามัญ นอกเหนือจากสิทธิที่ไดระบุขางตนแลว ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกับผูถือหุนสามัญทุกประการ

 จำนวนเงินปนผลที่บริษัทฯยังไมไดจายใหตามสิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิพึงจะไดรับสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
คิดเปนจำนวน 6 ลานบาท (2552: 147 ลานบาท)

16. สำรองตามกฎหมาย

 ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจดัสรรกำไรสทุธปิระจำ
ปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)  จนกวาทุนสำรองน้ี
จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได

 อนึ่ง ขอบังคับของบริษัทฯไดกำหนดใหบริษัทฯตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 
10 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมสีำรองตามกฎหมายเปนจำนวน 150 ลานบาท ซ่ึงเทากบัรอยละ 25 ของทนุจดทะเบยีน
ของบริษัทฯ
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17. คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้
                                                                                                                                                      (หนวย: บาท)
     2553    2552 
  เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 150,159,981 115,253,848 
  คาเสื่อมราคา 45,695,934 49,554,169
  คาสาธารณูปโภค 145,671,517 98,095,912
  วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 690,186,104   371,540,424 
  การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำ (16,535,052)    (17,863,612) 

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล

 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 2552 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน

19. กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปหลังหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิดวยจำนวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณไดดังนี้

   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
   สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

  จำนวนหุนสามัญ     กำไร (ขาดทุน) 
 กำไร  (ขาดทุน) สุทธิ   ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ตอหุนขั้นพื้นฐาน

 2553   2552   2553   2552   2553   2552 
 พันบาท   พันบาท   พันหุน   พันหุน   บาท   บาท 

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 475,821 (29,515)    
 หัก: เงินปนผลสำหรับหุนบุริมสิทธิ (21,000)   (21,000)     
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของหุนสามัญ 454,821 (50,515) 45,000 45,000 10.11 (1.12)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ       
   สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

  จำนวนหุนสามัญ     กำไร (ขาดทุน) 
 กำไร  (ขาดทุน) สุทธิ   ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 2553   2552   2553   2552   2553   2552 
 พันบาท   พันบาท   พันหุน   พันหุน   บาท   บาท

 กำไรสุทธิ 482,236 15,921    
 หัก: เงินปนผลสำหรับหุนบุริมสิทธิ (21,000)   (21,000)     
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของหุนสามัญ 461,236 (5,079) 45,000 45,000 10.25 (0.11)
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20.  เงินปนผล

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 1/2553 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง
กาลสำหรับป 2553 รวมเปนเงินจำนวน 207 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

                                                                                                                                                                    (หนวย: บาท)
     เงินปนผลจาย 
 เงินปนผล   ประเภทของหุน    สำหรับป    เงินปนผลจาย    ตอหุน  

  เงินปนผลระหวางกาลสำหรับป 2553 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม       2546 ถึง 2552     147,000,000  9.80  
   หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม 2553 15,000,000 1.00

    หุนสามัญ 2553 45,000,000 1.00
 รวมเงินปนผลสำหรับป 2553   207,000,000  

 เงินปนผลระหวางกาลดังกลาวไดจายแกผูถือหุนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 บริษัทฯไดบันทึกรายการจายเงินปนผลและ
รายการโอนกำไรสะสมเปนสำรองตามกฏหมายในระหวางไตรมาสที่ 3 ของปปจจุบัน 

21. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

 บริษัทฯ ดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจำหนายสิ่งทอ และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือ 
ประเทศไทย ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทาง
ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไวขางตน ในระหวางป 2553 บริษัทฯมีรายไดจากการขายโดยสงออกไปตาง
ประเทศเปนจำนวนเงินประมาณ 663.3 ลานบาท (2552: 389.6 ลานบาท)

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตราที่เทากันคือรอยละ 3 ของเงินเดือน กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจำนวนเงิน 2,444,499 บาท 
(2552: 2,418,960 บาท)

23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน

 บริษัทฯไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ป และ
สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานที่บอกเลิก
ไมไดที่ตองจายชำระภายใน 1 ป เปนจำนวนเงินประมาณ 1.7 ลานบาท

23.2 การค้ำประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเพื่อค้ำประกันการใชไฟฟาเหลือ
อยูเปนจำนวน 15.5 ลานบาท
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24. เครื่องมือทางการเงิน

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ฉบับที่ 32 เดิม) “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื ่องมือทางการเง ิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเง ินสด 
เงินลงทุนชั่วคราว  ลูกหนี้การคา  เงินลงทุน และเจาหนี้การคา  บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

  บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่
หลากหลายและมีอยูจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบดุล

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
ตั๋วเงินคลัง และเงินเบิกเกินบัญชี อยางไรก็ตาม   เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญไมมีดอกเบี้ยหรือมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ำ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและสำหรับ
สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดไดดังนี้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

 ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 160.0 28.3 -    188.3 0.25 - 1.65
  เงินลงทุนชั่วคราว – พันธบัตร
   ธนาคารแหงประทศไทย 65.0 - -   65.0 1.60
  ลูกหนี้การคา - - 172.3   172.3 -
  เงินลงทุนในบริษัทรวม - - 199.8   199.8 -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 112.7    112.7 -
  หนี้สินทางการเงิน     
  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 0.5 -    0.5 5.63 - 5.88
  เจาหนี้การคา - - 246.0    246.0 -
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

 ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 160.0 28.3 - 188.3 0.25 - 1.65
  เงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตร
   ธนาคารแหงประเทศไทย 65.0 - - 65.0 1.60
  ลูกหนี้การคา - - 172.3 172.3 -
  เงินลงทุนในบริษัทรวม - - 211.2 211.2 -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 112.7 112.7 -
  หนี้สินทางการเงิน     
  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 0.5 - 0.5 5.63- 5.88
  เจาหนี้การคา - - 246.0 246.0 -

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลง
ทำสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึงปเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

   อัตราแลกเปลี่ยนซื้อ
 สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
  (ลาน)  (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.89 29.9082
 ยูโร  1.27 39.5010

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา  
 สกุลเงิน จำนวนที่ขาย                   ของจำนวนที่ขาย
       (ลาน)    (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.27 29.97 – 33.24
 ยูโร  3.02 39.19 – 48.82

24.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากสนิทรพัยและหนีสิ้นทางการเงนิสวนใหญของบรษัิทฯจดัอยูในประเภทระยะสัน้ บริษัทฯจงึประมาณมลูคายตุธิรรม
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกำหนด
มูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดขึ้น
โดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
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25. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรง
ไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.38 :1 (2552: 
0.57:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราสวนเทากับ 0.38 :1 (2552: 0.52:1)

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554
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Report And  
Financial Statements 

 I have audited the accompanying balance sheets in which the equity method is applied of 

Union Textile Industries Public Company Limited as at 31 December 2010 and 2009, the related statements of 

income, changes in shareholders’ equity and cash fl ows for the years then ended, and have audited the separate 

fi nancial statements of Union Textile Industries Public Company Limited for the same years. These fi nancial 

statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and the completeness 

of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these fi nancial statements based on my 

audits. 

 I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those 

standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the fi nancial 

statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting 

the amounts and disclosures in the fi nancial statements. An audit also includes assessing the accounting principles 

used and signifi cant estimates made by management, as well as evaluating the overall fi nancial statement 

presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.

 In my opinion, the fi nancial statements referred to above present fairly, in all material respects, 

the fi nancial position of Union Textile Industries Public Company Limited, as at     31 December 2010 and 2009, 

the results of its operations and cash fl ows for the years then ended, in accordance with generally accepted 

accounting principles.

Termphong Opanaphan

Certifi ed Public Accountant (Thailand) No. 4501

Ernst & Young Offi ce Limited

Bangkok: 16 February 2011

Report of Independent Auditor

To the Shareholders of Union Textile Industries Public Company Limited

Report And  
Financial Statements 
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Assets      

Current assets      

Cash and cash equivalents 6  188,303,518  27,520,174  188,303,518  27,520,174 

Current investment - Bank of Thailand bond  65,000,000  -  65,000,000  - 

Trade accounts receivable 7    

 Related parties 8  69,813,276  31,630,831  69,813,276  31,630,831 

    Unrelated parties  102,505,899  100,623,114  102,505,899  100,623,114 

Total trade accounts receivable  172,319,175  132,253,945  172,319,175  132,253,945 

Amount due from related party 8  13,924,967  7,897,290  13,924,967  7,897,290 

Inventories - net 9  210,357,843  183,067,834  210,357,843  183,067,834 

Other current assets  8,173,172  6,572,427  8,173,172  6,572,427 

   658,078,675  357,311,670  658,078,675  357,311,670 

Unused land classifi ed as held for sale 10  -  4,293,509  -   4,293,509 

Total current assets  658,078,675  361,605,179  658,078,675  361,605,179 

Non-current assets      

Investments in associated companies - net 11  197,476,643  154,588,143  211,247,100  211,247,100 

Other long-term investments - net 12  112,681,661  94,481,661  112,681,661  94,481,661 

Property, plant and equipment - net 13  399,519,748  413,057,116  399,519,748  413,057,116 

Other non-current assets  385,870  319,780  385,869  319,780 

Total non-current assets  710,063,922  662,446,700  723,834,378  719,105,657 

Total assets  1,368,142,597  1,024,051,879  1,381,913,053  1,080,710,836

The accompanying notes are an integral part of the fi nancial statements.

 Financial statements    

 in which the equity method is applied Separate fi nancial statements

 Note 2010 2009 2010 2009

As at 31 December 2010 and 2009                                                        (Unit: Baht) 

Balance sheets 
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Liabilities and shareholders’ equity      

Current liabilities      

Bank overdrafts 14  545,139  292,627  545,139  292,627 

Trade accounts payable       

 Related parties 8  204,824,601  66,890,655  204,824,601  66,890,655 

    Unrelated parties  41,165,278  26,263,691  41,165,278  26,263,691 

Total trade accounts payable  245,989,879  93,154,346  245,989,879   93,154,346 

Amount due to related party 8  118,102  103,576  118,102  103,576 

Deposit received from sale of land 10  -  160,299,375  -  160,299,375 

Other current liabilities      

 Accrued expenses  16,936,299  17,782,496  16,936,299  17,782,496 

    Corporate income tax payable  17,268,249  -  17,268,249  - 

    Others  622,281  820,962  622,281  820,962 

Total current liabilities  281,479,949   272,453,382  281,479,949  272,453,382 

Non-current liabilities      

Provision for employee compensation and       

 pension expenses  41,588,566  38,381,957   41,588,566  38,381,957 

Deferred income from use of plants 13  56,377,900  60,844,566  56,377,900  60,844,566 

Total non-current liabilities  97,966,466  99,226,523  97,966,466  99,226,523 

Total liabilities  379,446,415  371,679,905  379,446,415  371,679,905 

Shareholders’ equity      

Share capital      

Registered      

 15,000,000 preference shares of Baht 10 each 15  150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000 

    45,000,000 ordinary shares of Baht 10 each  450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000 

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

Issued and fully paid      

 15,000,000 preference shares of Baht 10 each 15  150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000 

    45,000,000 ordinary shares of Baht 10 each  450,000,000  450,000,000  450,000,000  450,000,000 

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

Unrealised gain from change in value of investments     

 Available-for-sale securities of the Company 12  21,809,500  3,609,500  21,809,500  3,609,500 

    Available-for-sale securities of the 

   associated company  62,596,571  13,293,640   -  - 

 Retained earnings      

 Appropriated - statutory reserve 16  150,000,000  108,535,525  150,000,000  108,535,525 

    Unappropriated (defi cits)  154,290,111  (73,066,691) 230,657,138  (3,114,094)

Total shareholders’ equity  988,696,182  652,371,974  1,002,466,638  709,030,931 

Total liabilities and shareholders’ equity  1,368,142,597  1,024,051,879  1,381,913,053  1,080,710,836

The accompanying notes are an integral part of the fi nancial statements.

 Financial statements    

 in which the equity method is applied Separate fi nancial statements

 Note 2010 2009 2010 2009

As at 31 December 2010 and 2009                                                        (Unit: Baht) 

Balance sheets (continued) 
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Revenues      

Sales and services income  1,009,560,330  579,547,690  1,009,560,330  579,547,690 

Other income      

 Sales of scrap  40,069,002  17,022,155  40,069,002  17,022,155 

    Gains on sales of property, 

    plant and equipment 10  548,617,967  30,990,411  548,617,967  30,990,411 

    Rental income  17,638,421  14,147,987  17,638,421  14,147,987 

    Exchange gains  33,338,972  2,509,584  33,338,972  2,509,584 

    Dividend from other long-term investments 12  5,660,000  2,300,000  5,660,000  2,300,000 

    Others  21,009,617  21,611,894  23,213,917  23,816,194 

Total revenues  1,675,894,309   668,129,721  1,678,098,609  670,334,021 

Expenses      

Cost of sales and services  969,748,152  559,322,547  969,748,152  559,322,547 

Selling expenses  44,242,271  21,561,694  44,242,271  21,561,694 

Administrative expenses  46,365,403  49,486,474  46,365,403  49,486,474 

Management benefi t expenses 8  13,577,270  9,132,146  13,577,270  9,132,146 

Other expenses - loss on

    impairment of investments 11  -  -  -  3,753,000 

Total expenses  1,073,933,096  639,502,861  1,073,933,096  643,255,861 

Income before share of loss from investments      

 in associated companies, fi nance costs and     

 corporate income tax  601,961,213  28,626,860  604,165,513  27,078,160 

Share of loss from investments

 in associated companies 11  (4,210,130) (46,984,402) -  - 

Income (loss) before fi nance costs and       

 corporate income tax  597,751,083   (18,357,542) 604,165,513  27,078,160 

Finance costs  (1,174,994) (11,157,223) (1,174,994) (11,157,223)

Income (loss) before corporate income tax  596,576,089  (29,514,765)  602,990,519  15,920,937 

Corporate income tax 18  (120,754,812) -  (120,754,812) - 

Net income (loss) for the year  475,821,277  (29,514,765) 482,235,707  15,920,937 

       

Basic earnings per share 19      

Net income (loss)  10.11  (1.12) 10.25  (0.11)

       

     

The accompanying notes are an integral part of the fi nancial statements.

 Financial statements    

 in which the equity method is applied Separate fi nancial statements

 Note 2010 2009 2010 2009

Income statements    
For the years ended 31 December 2010 and 2009          (Unit: Baht) 
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 Issued and paid-up    Retained earnings 

 share capital Available-for-sale Available-for-sale Appropriated - Unappropriated 

 Preference   Ordinary securities of securities of the  statutory reserve (deficits)  Total 

 shares shares the Company associated company 

  Unrealised gain (loss) from change     

  in value of invesments  

 Financial statements in which the equity method is applied 

Balance as at 31 December 2008 150,000,000  450,000,000  (1,990,500)  (1,883,997) 108,535,525  (43,551,926) 661,109,102 

Increase in fair value of investments -  -  5,600,000  15,177,637  -   -   20,777,637 

Net income recognised directly in equity -  -  5,600,000  15,177,637  - -   20,777,637 

Net loss for the year -  -  -  -  -  (29,514,765) (29,514,765)

Total expenses for the year -  -  5,600,000  15,177,637  -  (29,514,765) (8,737,128)

Balance as at 31 December 2009 150,000,000  450,000,000  3,609,500  13,293,640  108,535,525  (73,066,691) 652,371,974 

Balance as at 31 December 2009 150,000,000  450,000,000  3,609,500  13,293,640  108,535,525  (73,066,691) 652,371,974 

Increase in fair value of investments -  -  18,200,000  49,302,931  -  -  67,502,931 

Net income recognised directly in equity -  -  18,200,000  49,302,931  -  -  67,502,931 

Net income for the year -  -  -  -  -  475,821,277   475,821,277 

Total income for the year -  -  18,200,000  49,302,931  -  475,821,277   543,324,208 

Dividend paid (Note 20) -  -  -  -  -  (207,000,000) (207,000,000)

Unappropriated retained earnings

  transferred to statutory reserve 

   (Note 16 and 20) -  -  -  -  41,464,475  (41,464,475) - 

Balance as at 31 December 2010 150,000,000  450,000,000  21,809,500  62,596,571  150,000,000  154,290,111  988,696,182 

         

     

The accompanying notes are an integral part of the fi nancial statements.

For the years ended 31 December 2010 and 2009          (Unit: Baht) 

Statements of changes  
in shareholders’ equity 
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 Separate financial statements   

 Preference shares Ordinary shares the Company statutory reserve (deficits) Total  

 share capital securities of Appropriated - Unappropriated   

  Unrealised gain (loss)     

  from change in value     

  of investment in     

 Issued and paid-up available-for-sale Retained earnings 

Balance as at 31 December 2008 150,000,000  450,000,000   (1,990,500) 108,535,525  (19,035,031) 687,509,994  

Increase in fair value of investment -  -  5,600,000  -  -  5,600,000  

Net income recognised directly in equity - -  5,600,000  -  - 5,600,000  

Net income for the year -  -  -  -  15,920,937  15,920,937  

Total income for the year -  - 5,600,000  - 15,920,937  21,520,937  

Balance as at 31 December 2009 150,000,000  450,000,000  3,609,500  108,535,525  (3,114,094) 709,030,931   

 

Balance as at 31 December 2009 150,000,000  450,000,000  3,609,500  108,535,525   (3,114,094) 709,030,931  

Increase in fair value of investment -  -  18,200,000  -  -  18,200,000  

Net income recognised directly in equity - - 18,200,000  - -  18,200,000  

Net income for the year -  -  -  -  482,235,707  482,235,707  

Total income for the year -  - 18,200,000  -  482,235,707  500,435,707  

Dividend paid (Note 20) -  -  -  -  (207,000,000) (207,000,000) 

Unappropriated retained earnings transferred        

 to statutory reserve (Note 16 and 20) -  -  -  41,464,475  (41,464,475) -  

Balance as at 31 December 2010 150,000,000  450,000,000  21,809,500  150,000,000  230,657,138  1,002,466,638   

         

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

For the years ended 31 December 2010 and 2009          (Unit: Baht) 

Statements of changes  
in shareholders’ equity (continued) 
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 Financial statements    

 in which the equity method is applied Separate fi nancial statements

 2010 2009 2010 2009

Cash flows from operating activities     

Income (loss) before tax 596,576,089  (29,514,765) 602,990,519  15,920,937   

Adjustments to reconcile income (loss) before tax to      

 net cash provided by operating activities:     

 Depreciation 45,695,934  49,554,169  45,695,934  49,554,169   

   Reversal of allowance for diminution  

    in value of inventories (2,246,115) (14,187,919) (2,246,115) (14,187,919)  

    Gains on sales of property, plant and equipment (548,617,967) (32,230,068) (548,617,967) (32,230,068)  

    Write-off of equipment 446  1,239,657  446  1,239,657   

    Allowance for impairment loss on investment -  -  -  3,753,000   

    Share of loss from investment  

    in associated companies 4,210,130  46,984,402  -  -   

    Recognition of deferred income from use of plants (2,262,365) (2,262,367) (4,466,666) (4,466,667)  

    Dividend from other long-term investments (5,660,000) (2,300,000) (5,660,000) (2,300,000)  

    Reversal of dividend payable -  (990,270) -  (990,270)  

    Unrealised gains on exchange (3,977,466) (68,257) (3,977,466) (68,257)  

    Provision for employee compensation      

    and pension expenses (reversal) 4,793,034  (505,555)  4,793,034  (505,555)  

    Interest expenses 23,880  10,132,742  23,880  10,132,742   

Income from operating activities before changes in     

 operating assets and liabilities 88,535,600  25,851,769  88,535,599  25,851,769   

Operating assets (increase) decrease     

 Trade accounts receivable  (36,087,764) (16,905,176) (36,087,764) (16,905,176)  

    Inventories (29,948,148) 76,211,627  (29,948,148) 76,211,627   

    Other current assets   (7,628,422) 891,191  (7,628,422) 891,191   

    Other non-current assets  (66,090) -  (66,089) -   

Operating liabilities increase (decrease)     

 Trade accounts payable  152,835,533  (16,119,124) 152,835,533  (16,119,124)  

    Accrued expenses  (846,197) 2,066,316  (846,197) 2,066,316   

    Other current liabilities (184,155) (893,639) (184,155) (893,639)  

    Provision for employees compensation and      

    pension expenses (1,586,425) (5,158,760) (1,586,425) (5,158,760)  

Cash from operating activities 165,023,932  65,944,204  165,023,932  65,944,204   

    Cash paid for interest expenses (23,880) (11,211,826) (23,880) (11,211,826)  

    Cash paid for income tax (103,486,563) (868,916) (103,486,563) (868,916)  

Net cash from operating activities 61,513,489  53,863,462  61,513,489  53,863,462   

      

      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

For the years ended 31 December 2010 and 2009          (Unit: Baht) 

Cash flow statements 
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 Financial statements    

 in which the equity method is applied Separate fi nancial statements

 2010 2009 2010 2009

Cash flows from investing activities     

Increase in current investments (65,000,000) -  (65,000,000) -   

Acquisition of property, plant and equipment (31,613,410) (4,421,446) (31,613,410) (4,421,446)  

Proceeds from sales of property, plant and equipment 396,970,753  52,185,741  396,970,753  52,185,741   

Deposit received from sale of property -  160,299,375  -  160,299,375   

Dividend from other long-term investments 5,660,000  2,300,000  5,660,000  2,300,000   

Net cash from investing activities 306,017,343  210,363,670  306,017,343  210,363,670   

Cash flows from financing activities     

Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans     

 from financial institutions 252,512  (102,914,357) 252,512  (102,914,357)  

Repayment of short-term loans from related party -  (160,000,000) -  (160,000,000)  

Dividend paid (207,000,000) -  (207,000,000) -   

Net cash used in financing activities (206,747,488) (262,914,357) (206,747,488) (262,914,357)  

Net increase in cash and cash equivalents 160,783,344  1,312,775  160,783,344  1,312,775   

Cash and cash equivalents at beginning of year 27,520,174  26,207,399  27,520,174  26,207,399   

Cash and cash equivalents at end of year 188,303,518  27,520,174  188,303,518  27,520,174   

       

Supplement cash flows information:     

Non cash-transaction     

 Transferred spare parts to be equipment     

    during the year 4,904,254  -  4,904,254  -   

      

      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

For the years ended 31 December 2010 and 2009          (Unit: Baht) 

Cash flow statements (continued) 
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1. Corporate information
 Union Textile Industries Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in  

 Thailand. Its parent company is Saha-Union Public Company Limited, which was incorporated in Thailand. The  

 Company is principally engaged in the manufacture and distribution of textiles. The Company’s registered address is  

 1828 Sukhumvit Road, Bangchak Sub District, Phrakanong District, Bangkok.

2. Basis of preparation

2.1 The fi nancial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting 

 Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notifi cation  

 of the Department of Business Development dated 30 January 2009, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

 

 The fi nancial statements in Thai language are the offi cial statutory fi nancial statements of the Company. The fi nancial

  statements in English language have been translated from the Thai language fi nancial statements.

 

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the 

 accounting policies.

2.2 The separate fi nancial statements, which present investments in associated companies presented under the cost  

 method, have been prepared solely for the benefi t of the public.

3. Adoption of new accounting standards 

 

 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new accounting  

 standards as listed below. 

 a)  Accounting standards that are effective for fi scal years beginning on or after  1 January 2011 (except Framework 

 for the Preparation and Presentation of Financial Statements, which is immediately effective): 

 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)

 TAS 1 (revised 2009)   Presentation of Financial Statements

 TAS 2 (revised 2009)   Inventories

 TAS 7 (revised 2009)   Statement of Cash Flows

 TAS 8 (revised 2009)  Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

 TAS 10 (revised 2009)   Events after the Reporting Period

 TAS 11 (revised 2009)   Construction Contracts

 TAS 16 (revised 2009)   Property, Plant and Equipment

 TAS 17 (revised 2009)   Leases

 TAS 18 (revised 2009)   Revenue

 TAS 19    Employee Benefi ts

 TAS 23 (revised 2009)   Borrowing Costs

 TAS 24 (revised 2009)   Related Party Disclosures

 TAS 26    Accounting and Reporting by Retirement Benefi t Plans

 TAS 27 (revised 2009)   Consolidated and Separate Financial Statements

 TAS 28 (revised 2009)   Investments in Associates

 TAS 29   Financial Reporting in Hyperinfl ationary Economies

For the years ended 31 December 2010 and 2009          

Notes to  
financial statements 
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 TAS 31 (revised 2009)   Interests in Joint Ventures

 TAS 33 (revised 2009)   Earnings per Share

 TAS 34 (revised 2009)   Interim Financial Reporting

 TAS 36 (revised 2009)   Impairment of Assets

 TAS 37 (revised 2009)   Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

 TAS 38 (revised 2009)   Intangible Assets

 TAS 40 (revised 2009)   Investment Property

 TFRS 2   Share-Based Payment

 TFRS 3 (revised 2009)   Business Combinations

 TFRS 5 (revised 2009)   Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

 TFRS 6   Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

 TFRIC 15   Agreements for the Construction of Real Estate

 

 b)  Accounting standards that are effective for fi scal years beginning on or after 1 January 2013:  

  TAS 12  Income Taxes

 TAS 20 (revised 2009)   Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

 TAS 21 (revised 2009)   The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

 The Company’s management believes that these accounting standards will not have any signifi cant impact on the 

 fi nancial statements for the year when they are initially applied, except for the following accounting standards which  

 management expects the impact on the fi nancial statements in the year when they are adopted. 

 

 TAS 12 Income Taxes

 This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences between the 

 carrying amount of an asset or liability in the accounting records and its tax base, and to recognise deferred tax assets  

 and liabilities under the stipulated guidelines.

 At present, the management is evaluating the impact on the fi nancial statements in the year when this standard is  

 adopted. 

4. Signifi cant accounting policies

4.1 Revenue recognition

 Sales of goods

 Sales of goods are recognised when the signifi cant risks and reward of ownership of the goods have passed to the  

 buyers. Sales are the invoiced value, excluding value added tax,  of goods supplied after deducting discounts and 

 allowances.

 Rendering of services

 Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of completion.

 Dividends

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.
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4.2 Cash and cash equivalents

 

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original  

 maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3 Trade accounts receivable 

 

 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the  

 estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection  

 experiences and analysis of debt aging.

4.4 Inventories

   Finished goods and work in process are valued at the lower of standard cost (which approximates actual cost) and  

 net realisable value. Standard cost includes all production costs and attributable factory overheads.

 Raw materials and chemicals are valued at the lower of cost (fi rst-in, fi rst-out method) and net realisable value, while  

 spare parts and factory supplies are valued at the lower of average cost and net realisable value. They are charged  to 

 production costs whenever consumed.

4.5 Unused assets classifi ed as held for sale

 Unused assets classifi ed as held for sale are assets whose carrying amounts will be recovered through a sales transaction 

 rather than through continuing use. Such sales transaction should be expected to qualify for recognition as a completed 

 sale within one year from the date of classifi cation. The assets are measured at the lower of carrying amount and fair  

 value less costs to sell, and they are not depreciated. 

4.6 Investments 

 a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities  

  are recorded as a separate item in shareholders’ equity, and will be recorded as gains or losses in the income  

  statement when the securities are sold. 

 

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year as  quoted 

  on the Stock Exchange of Thailand. The weighted average method is used for computation of the cost of

   investments.

 b) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifi es as other investments, are  stated  

  at cost net of allowance for loss on diminution in value (if any). 

 

 c) Investments in associated companies are accounted for in the fi nancial statements in which the equity method  

  is applied using the equity method.

 

 d) Investments in associated companies are accounted for in the separate fi nancial statements using the cost method  

  net of allowance for loss on diminution in value.
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4.7 Property, plant and equipment/Depreciation

 Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for  

 loss on impairment of assets (if any).

 Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following  

 estimated useful lives:

 Buildings and building improvement   20  years

 Machinery and equipment  5, 10, 20  years

 Furniture, fi xtures and offi ce equipment   3, 5,10  years

 Motor vehicles  5, 10  years

 Depreciation is included in determining income.

 No depreciation is provided on land, assets under installation and under construction and unused assets.

 An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefi ts are  

 expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset (calculated as the difference between  

 the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset  

 is derecognised.

4.8 Related party transactions

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly  

 or indirectly, or which are under common control with the Company.

 They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company 

 that gives them signifi cant infl uence over  the  Company, key management personnel, directors and offi cers with 

 authority in the planning and direction of the Company’s operations.

4.9 Foreign currencies

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction.  

 Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling  

 at the balance sheet date, with the exception of those covered by forward exchange contracts, which are translated  

 at the contracted rates.

 Gains and losses on exchange are included in determining income.
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4.10 Impairment of assets

 At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of the property, plant and equipment  

 whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised  

 when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value  

 in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the estimated future cash fl ows are discounted  

 to their present value using a pre-tax discount rate that refl ects current market assessments of the time value of money 

 and the risks specifi c to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. 

 These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, refl ects the amount 

 that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, 

 willing parties, after deducting the costs of disposal. 

 

 An impairment loss is recognised in the income statement.

4.11 Employee benefi ts

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised as expenses 

 when incurred.

4.12 Provisions

 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that  

 an outfl ow of resources embodying economic benefi ts will be required to settle the obligation, and a reliable estimate  

 can be made of the amount of the obligation. 

4.13 Deferred income from use of plants

 Deferred income arising from allowing another party to use plants is recorded at the value of investment in the associated  

 company which the Company has acquired through contribution of such plants as capital. The deferred income is  

 recognised as income on a straight-line basis over a period of 15 years in accordance with the terms of in the land  

 lease agreement.

4.14 Income Tax

 

 Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable 

 profi ts determined in accordance with tax legislation. 

5. Signifi cant accounting judgments and estimates

 The preparation of fi nancial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires  

 management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These  judg 

 ments and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. Signifi cant judgments  

 and estimates are as follows:
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 Allowance of diminution in value of inventory

 

 In determining an allowance of diminution in value of inventory, the management makes judgment and estimates net  

 realisable value of inventory based on the amount the inventories are  expected to realise.  These estimates take into  

 consideration fl uctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period.  Also, the  

 management  makes judgment and estimates expected loss from stock obsolescence based upon aging  profi le of  

 inventories and the prevailing economic condition.

 Impairment of investment in available-for-sale securities and other investments

 

 The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when the management judges  

 that there has been a signifi cant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence  

 of impairment exists. The determination of what is “signifi cant” or “prolonged” requires judgment.

 

 Impairment of investment in associated company

 Impairment testing on investment in associated company requires management to make estimates of the cash fl ows  

 to be generated by the associated company and to determine an appropriate discount rate to calculate the present  

 value of those cash fl ows.

 Property, plant and equipment/Depreciation

 In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives  

 and salvage values of the Company’s plant and equipment and to review estimate useful lives and salvage values when  

 there are any changes. 

 In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis  

 and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying 

 amount.  This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to  

 the review.

 Employee compensation and pension expenses

 Employee compensation and pension expenses are provided for in the accounts by reference to the provisions of labour 

 laws and the Company’s personnel regulations, and are determined based upon the probability that employees in each  

 age group will work until reaching their retirement age.

6. Cash and cash equivalents
                                                                                                                                                                            (Unit: Baht)

   2010   2009

 Cash   50,400   64,663

 Bank deposits    28,253,118   27,455,511

 Bank of Thailand bonds   65,000,000   -

 Treasury bill   95,000,000   -

 Total   188,303,518   27,520,174

 

 As at 31 December 2010, bank deposits in saving accounts, Bank of Thailand bonds and treasury bill carried interests  

 between 0.25 and 1.65% per annum (2009: 0.50% per annum).
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7. Trade accounts receivable
 

 The balances of trade accounts receivable as at 31 December 2010 and 2009, aged on the basis of due dates, are  

 summarised below.

                                                                                                                                                                            (Unit: Baht)

   2010   2009

 Related parties:

 Age of receivables

 Not yet due   69,813,276    31,630,831

 Total trade accounts receivable - related parties   69,813,276   31,630,831

 Unrelated parties:

 Age of receivables

 Not yet due   102,505,899   98,019,264

 Past due less than 1 month   -   2,603,850

 Total trade accounts receivable - unrelated parties   102,505,899   100,623,114

 Total trade accounts receivable   172,319,175   132,253,945

8. Related party transactions

 During the years, the Company had signifi cant business transactions with related parties. Such transactions, which  

 are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases  

 agreed upon between the Company and those related parties.

                                                                                                                                                                 (Unit: Million Baht)

   2010    2009   Pricing policy

 Transactions with parent company

 Purchases of raw materials   538    210    Cost plus margin of parent company

 Borrowing (weight average balance 

       outstanding at month end)   -    105    Interest rate with reference to the loan

        interest rate of local commercial bank

 Interest expenses   -   6    See “borrowing” above

 Transactions with associated company

 Sales of goods and raw materials   246   130   Cost plus margin

 Purchase of goods   3   3   Cost plus margin of associated company

 Sales of machinery and equipment   -   3   Agreed price

 Rental income   11   8   Contract price

 Other income   7   6   Contract price

 Transactions with related companies

 Sales of goods and raw materials   10   4   Cost plus margin

 Purchases of goods and raw materials   2   2   Cost plus margin of related companies

 Rental income    6   6   Contract price

 Other income   2   7   Contract price 

 As at 31 December 2010 and 2009, the balances of the accounts between the Company and those related parties  

 are as follows:
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                                                                                                                                                                            (Unit: Baht)

   2010   2009

 Trade accounts receivable - related parties

 Associated company

 Ten Cate-Union Protective Fabric Asia Ltd.   68,638,840   30,642,840

 Related companies

 Union Garment Co., Ltd. (Has common shareholders)   500,246   616,013

 Union Micronclean Co., Ltd. (Shares held by the Company)   -   371,978

 Others   674,190   -

 Total trade accounts receivable - related parties   69,813,276   31,630,831

 Amounts due from related parties

 Parent company

 Saha-Union Plc.   1,556,524   654,128

 Associated company

 Ten Cate-Union Protective Fabric Asia Ltd.   11,500,286   6,777,890

 Related companies

 Union Garment Co., Ltd. (Has common shareholders)   774,874   373,119

 Others   93,283   92,153

 Total amounts due from related parties   13,924,967   7,897,290

 Trade accounts payable - related parties

 Parent company

 Saha-Union Plc.   204,100,897   66,545,490

 Associated company

 Ten Cate-Union Protective Fabric Asia Ltd.   537,244   119,389

 Related companies   186,460   225,776

 Total trade accounts payable - related parties   204,824,601   66,890,655

 Amount due to related party

 Associated company

 Ten Cate-Union Protective Fabric Asia Ltd.   118,102   103,576

 Total amount due to related party   118,102   103,576

 Directors and management’s benefi ts

 In 2010, the Company had salaries, bonus, meeting allowances and gratuities of its directors and management recognised 

 as expenses totaling Baht 13.6 million (2009: Baht 9.1 million).
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9. Inventories
                         (Unit: Thousand Baht)

  Allowance for

    diminution in value of

 Cost   inventories    Inventories-net

   2010   2009    2010   2009   2010   2009

 Finished goods   87,960   79,971   (3,488)   (8,712)   84,472   71,259

 Work in process   26,254   22,932   -   -   26,254   22,932

 Raw materials and chemicals   87,587   69,110   -   -  87,587   69,110

 Spare parts and factory supplies   31,730   36,474   (19,685)   (16,707)   12,045   19,767

 Total   233,531   208,487   (23,173)   (25,419)   210,358   183,068

10.  Unused land classifi ed as held for sale

 During the fi rst quarter in the current year, the Company transferred the ownership of the land to the buyer in accorance 

 with the land sale and purchase agreement dated 9 December 2009. The Company received the first deposit of 

 approximately Baht 160 million during 2009 and the remaining amount of approximately Baht 374 million during the  

 fi rst quarter in the current year. The payment received totaled approximately Baht 534 million. The Company recorded  

 gain on sale of land amounting to Baht 530 million in full in the income statement for the current year.

11. Investments in associated companies

11.1 Details of associated companies:

                                                                                                                                                 (Unit: Thousand Baht)

     Financial statements in

  Nature of   Country of    Shareholding    which the equity   Separate fi nancial

 Company’s name   business   incorporation   percentage   method is applied   statements

 2010    2009    2010    2009    2010    2009

 %    %

Unifi bre Co., Ltd.    Agent    Thailand   20.83   20.83   121,835    67,690   25,000   25,000

Ten Cate-Union      Production of

   Protective     work wear 

   Fabric Asia Ltd.   and safety 

   (“TCUA”)    wear fabric    Thailand   49.35   49.35   75,642    86,898   190,000   190,000

Total investments in associated companies      197,477    154,588    215,000    215,000

Less: Allowance for impairment loss on investment in TCUA     -   -   (3,753)    (3,753)

Total investments in associated companies - net       197,477   154,588   211,247    211,247
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11.2 Share of income/loss and dividend received

 During the years, the Company has recognised its share of net income/loss from investments in associated companies  

 in the financial statements in which the equity method is applied and dividend income in the separate financial 

 statments as follows:

                                                                                                                                                           (Unit: Thousand Baht)

  Financial statements in which 

  the equity method is applied      Separate fi nancial statements

  Share of income (loss) from investments     Dividend received

 Company’s name      in associated companies during the year      during the year

 2010    2009    2010    2009

 Unifi bre Co., Ltd.    4,842      3,037     -    -

 Ten Cate-Union Protective 

    Fabric Asia Ltd.     (9,052)     (50,021)    -     -

 Total    (4,210)    (46,984)    -    -

11.3  Summarised fi nancial information of associated companies

 Financial information of the associated companies is summarised below.

                                                                                                                                                                 (Unit: Million Baht)

     Total revenues    Net income

  Paid-up capital   Total assets     Total liabilities    for the years      (loss) for the

  as at    as at     as at    ended    years ended

 Company’s name         31 December    31 December    31 December    31 December    31 December

 2010    2009    2010    2009   2010    2009   2010    2009   2010    2009

 Unifi bre Co., Ltd.   120   120   594   335    9    10    22   26    23    14

 Ten Cate-Union Protective 

       Fabric Asia Ltd.   385    385    585    345    390    115    719   321    (34)    (115)

 The difference between the value of investment in Ten Cate-Union Protective Fabric Asia Ltd. (“TCUA”) and the book  

 value of the contributory assets, in proportion to the shareholding portion of the Company, will be recognised as gain  

 in the income statement, in which the equity method is applied, over the useful lives of the assets.

 The joint venture agreement, which is a joint investment between the Company and Ten Cate Advanced Textiles  BV,  

 a company incorporated in the Netherlands, to establish. TCUA contains certain conditions and restrictions, including  

 a restriction on the transfer of shares of TCUA unless prior consent has been obtained in writing from the other party. 

 The share of income from the investment in Unifibre Co., Ltd.  (the associated company) included in the income 

 statement, in which the equity method is applied for the year ended 31 December 2010, has been calculated from  

 fi nancial statements prepared by the management of that company, and not audited by its auditor. However, the  

 Company’s management believes that there would be no material discrepancies if those fi nancial statements had been  

 audited by the associated company’s auditor.
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12. Other long-term investments
 Shareholding  percentage     Investment value

 2010   2009   2010    2009

 %    % Thousand    Thousand 

   Baht   Baht  

 Investment in available-for-sale securities

 Saha-Union Plc.    0.33    0.33    16,191    16,191

 Add: Unrealised gain from change in value of investment       21,810    3,610

 Investment in available-for-sale securities, net      38,001    19,801

 Investments in ordinary shares

 Union Business Management Co., Ltd. (“UBM”)   19.00   19.00   94,999   94,999

 Union Micronclean Co., Ltd.    13.00   13.00   650   650

 Investments in ordinary shares     95,649   95,649

 Less: Allowance for diminution in value of 

    investment in ordinary shares of UBM     (20,968)   (20,968)

 Total investments in ordinary shares, net     74,681    74,681

 Total other long-term investments - net      112,682    94,482

 

 During 2010, the Company received dividends of Baht 1.50 million and Baht 4.16 million from Saha-Union Plc. and  

 Union Micronclean Co., Ltd., respectively (2009: Baht 1.00 million and Baht 1.30 million).

 

13. Property, plant and equipment
            (Unit: Thousand Baht)

  Unused assets but not classifi ed

 Assets used in the operations      as held for sale

      Assets under

  Buildings and         Furniture, fi xtures      installation and

  building      Machinery and and offi ce     Motor under     Machinery and

 Land    improvement    equipment     equipment     vehicles     construction    Land    equipment Total

Cost

31 December 2009  71,043    444,073    2,003,604    35,916   17,797    1,697    5,787   56,019   2,635,936

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

Disposals / write off   (105)    (69,952)    (165,922)    (2,125)    (722)    -    -    (20,306)    (259,132)

Transfer between classes of accounts    -   -    2,025 - -    (2,025)   -   -   - 

Transfer spareparts from inventories   -   -    548   38    -   4,318   -   -    4,904

31 December 2010    70,938   374,440    1,845,477   34,818    17,075   29,073   5,787   35,713 2,413,321

Accumulated depreciation

31 December 2009    -   412,836    1,707,347   34,357    12,528   -    -   55,811   2,222,879

Depreciation for the year    -    5,534    38,574    573    1,015    -    -    -    45,696

Depreciation on disposals / write off    -    (69,540)    (162,154)    (2,122)    (722)    -   -    (20,236)    (254,774)

31 December 2010    -    348,830    1,583,767    32,808    12,821   -    -    35,575    2,013,801

Net book value

31 December 2009   71,043    31,237    296,257    1,559    5,269    1,697    5,787    208    413,057

31 December 2010   70,938    25,610    261,710    2,010    4,254    29,073    5,787    138    399,520

Depreciation for the year

2009 (Baht 32 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)       49,554

2010 (Baht 33 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)       45,696

 As at 31 December 2010, certain plant and equipment items have been fully depreciated but are still in use. The gross  

 carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted to approximately Baht 1,313  

 million (2009: Baht 1,535 million).
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 Machinery and equipment items that are not in use are in the process of being sold. The Company’s management  

 expects the selling prices of such machinery and equipment to exceed their net book values. In addition, the Company’s 

 management have considered the fair value of land not used in operations and determined that it exceeds its book  

 value. Therefore no allowance for impairment of such machinery, equipment and land has been set aside.

 

 In 2008, the Company contributed some of its assets as its investment in Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd.  

 (TCUA). These comprised plant and all structures of the dyeing factory, including the wastewater treatment plant. The  

 Company has not derecognised these assets from its accounts because the Company has certain commitments to  

 fulfi ll under a land lease agreement with TCUA. The Company has therefore recorded the value of the investment under 

 the caption of “Deferred income from use of plants” in the balance sheet and is amortising it to revenue in the income  

 statement.

14. Bank overdrafts 

 

 The bank overdrafts carried interest between 5.63 to 6.50 percent per annum. These credit facilities are unsecured;  

 however, the Company has undertaken not to dispose of or transfer or create any obligations on its immovable properties 

 as specifi ed in the credit facilities agreement, unless prior consent has been obtained in writing from the banks.

15. Preference shares
 

 According to the Company’s Articles of Association, the preference shareholders are entitled to receive a dividend  

 equal to 14% of the paid up value of the shares each year, in preference to the ordinary shareholders. In years in which  

 the Company is unable to pay any or any of the dividend due, the unpaid dividend may be accumulated for up to 7  

 years. In addition, if ordinary shareholders receive a dividend in excess of 14% of the par value of the shares in any  

 year, the preference shareholders are entitled to receive a dividend at the same rate. Upon dissolution of the Company, 

 the preference shareholders are entitled to return of capital in preference to the common shareholders. Apart from the  

 aforementioned rights, ordinary and preference shareholders have the same rights.

 

 The cumulative unpaid dividend entitlements of the preference shareholders as of 31 December 2010 total Baht 6 million 

 (2009: Baht 147 million).

16. Statutory reserve
 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside to a  

 statutory reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated defi cit brought forward (if any), until the  

 reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

 

 However, the Company’s regulations require the Company to set aside to a statutory reserve at least 10% of its net  

 income after deducting accumulated defi cit brought forward (if any), until the reserve reaches 25% of the registered  

 capital.

 

 As at 31 December 2010, the Company has the statutory reserve of baht 150 million which as reached 25% of its  

 registered share capital.
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17. Expenses by nature

 Signifi cant expenses by nature are as follows:

               (Unit: Baht)

   2010    2009

 Salary and wages and other employee benefi ts    150,159,981    115,253,848

 Depreciation    45,695,934    49,554,169

 Utilities expenses    145,671,517    98,095,912

 Raw materials and consumables used    690,186,104     371,540,424

 Changes in inventories of fi nished goods and work in process    (16,535,052)    (17,863,612)

18. Corporate income tax

 The Company is not liable to corporate income tax for the year 2009 due to tax loss brought forward.

19. Basic earnings per share

 Basic earnings per share is calculated by dividing the net income (loss) for the year, after deducting the dividend payable 

 to the preference shareholders, by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

 The following table sets forth the computation of basic earnings per share:

 Financial statements in which the equity method is applied

 For the years ended 31 December

  Weighted average number     Basic earnings 

 Net income (loss)     of ordinary shares     (loss) per share

   2010     2009    2010    2009     2010    2009

   Thousand    Thousand    Thousand    Thousand    Baht      Baht

   Baht       Baht     Baht     Baht

Net income (loss)    475,821    (29,515)

Less: Dividend of preference shares    (21,000)    (21,000)

Net income (loss) of ordinary shares    454,821    (50,515)    45,000    45,000    10.11     (1.12)

 Separate fi nancial statements

 For the years ended 31 December

  Weighted average number     Basic earnings 

 Net income (loss)     of ordinary shares     (loss) per share

   2010     2009    2010    2009     2010    2009

   Thousand    Thousand    Thousand    Thousand    Baht      Baht

   Baht       Baht     Baht     Baht

Net income    482,236     15,921

Less: Dividend of preference shares     (21,000)    (21,000)

Net income (loss) of ordinary shares   461,236     (5,079)     45,000    45,000    10.25     (0.11)
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20. Dividend payment
  

 On 20 July 2010, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2010 approved the payment of interim  

 dividends for 2010 totaling Baht 207 million consists of the followings:

                (Unit: Baht)

    Total     Dividends

 Dividends     Type of shares     For the year     dividend     per share

 Interim dividend of 2010     Cumulative preference shares     2003 - 2009    147,000,000    9.80

   Cumulative preference shares    2010     15,000,000    1.00

   Ordinary shares    2010    45,000,000    1.00

 Total dividend for the year 2010       207,000,000

 The interim dividends were paid to the shareholders on 6 August 2010. Those dividend payments and the transfer of  

 retained earnings to statutory reserves were made in the third quarter of the current year.

21. Segment information

 The Company’s operations principally involve a single business segment, the manufacture and distribution of textiles,  

 which is carried only in Thailand. As a result, all of the revenues, operating income (loss) and assets as refl ected in  

 these fi nancial statements pertain to this business segment and geographic area. During 2010, the Company had  

 export sales amounting to Baht 663.3 million (2009: Baht 389.6 million).

22. Provident fund

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act  

 B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the rate of 3% of basic salary. The  

 fund, which is managed by Bangkok Bank Public Company Limited, will be paid to employees upon termination in  

 accordance with the fund rules. During the year 2010, the Company contributed Baht 2,444,499 (2009: Baht 2,418,960) 

 to the fund.

23. Commitment and contingent liabilities

23.1 Operating lease commitment

 The Company has entered into a lease agreement in respect of the lease of car rental. The terms of the agreement are  

 generally within 1 year. The operating lease agreement is non-cancellable.

 

 As at 31 December 2010, future minimum lease payments required under this non-cancellable operating lease contract  

 were payable within 1 year amounting to Baht 1.7 million.

23.2 Guarantees

 As at 31 December 2010, there were outstanding bank guarantees of Baht 15.5 million issued by banks on behalf of  

 the Company to guarantee the usage of electricity.
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24. Financial instruments

24.1 Financial risk management

 

 The Company’s fi nancial instruments, as defi ned under Thai Accounting Standard   No.107 “Financial Instruments:  

 Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, current investments, trade accounts  

 receivable, investments, and accounts payable. The fi nancial risks associated with these fi nancial instruments and how 

 they are managed is described below.

 

 Credit risk

 

 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and other receivable. The  

 Company  manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not  

 expect to incur material fi nancial losses. In addition, the Company does not have high concentrations of credit risk  

 since it has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade  

 accounts receivable and other receivable, as stated in the balance sheet.

 Interest rate risk

 

 The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, Bank of Thailand bonds, treasury  

 bill and bank overdrafts. However, since most of the Company’s fi nancial assets and liabilities bear non interest or fi xed  

 interest rates which are close to market rate, the interest rate risk of the Company is expected to be minimal. 

 

 Signifi cant fi nancial assets and liabilities as at 31 December 2010 classifi ed by type of interest rates are summarised  

 in the table below, with those fi nancial assets that carry fi xed interest rates further classifi ed based on the maturity date.

 Financial statements in which the equity method is applied

 Fixed

  interest    

 rate Floating

 within   interest    Non-interest    Effective

 1 year   rate    bearing    Total    interest rate

 (Million Baht)     (% p.a.)

 Financial Assets

 Cash and cash equivalents    160.0    28.3    -    188.3    0.25 - 1.65

 Current investments - Bank of 

    Thailand bond    65.0    -    -    65.0     1.60

 Trade accounts receivable    -     -     172.3    172.3    -

 Investments in associated companies    -     -    199.8     199.8    -

 Other long-term investments     -     -     112.7     112.7    -

 Financial liabilities

 Bank overdrafts    -    0.5    -    0.5    5.63 - 5.88

 Trade accounts payable    -   -    246.0     246.0    -
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 Separate fi nancial statements

 Fixed

  interest   

 rate Floating  

 within   interest    Non-interest    Effective

 1 year   rate    bearing    Total    interest rate

 (Million Baht)     (% p.a.)

 Financial Assets

 Cash and cash equivalents   160.0    28.3    -    188.3    0.25 - 1.65

 Current investments - Bank of 

    Thailand bond     65.0     -     -     65.0     1.60

 Trade accounts receivable    -     -     172.3     172.3     -

 Investments in associated companies     -    -    211.2    211.2    -

 Other long-term investments     -     -    112.7    112.7    -

 Financial liabilities

 Bank overdrafts     -     0.5    -     0.5     563 - 5.88

 Trade accounts payable     -    -    246.0     246.0     -

 Foreign currency risk

 

 The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are denominated in  

 foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward exchange contracts when it considers 

 appropriate. Generally, the forward contracts mature within one year.

 

 The balances of financial assets and liabilities denominated  in foreign currencies as at  31 December 2010  are 

 summarised below. 

   Buying exchange rate

 Foreign currency    Financial assets    as at 31 December 2010

  (Million)     (Baht per 1 foreign currency unit)

 US dollar    0.89     29.9082

 Euro    1.27    39.5010

 

 Foreign exchange contracts outstanding as at 31 December 2010 are summarised below.

 Foreign currency    Sold amount    Contractual exchange rate to sold

  (Million)     (Baht per 1 foreign currency unit)

 US dollar    7.27    29.97 - 33.24

 Euro    3.02    39.19 - 48.82

24.2 Fair value of fi nancial instruments

 

 Since the majority of the Company’s fi nancial instruments are short-term in nature or bear fl oating interest rates, their  

 fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the balance sheets.
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 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing  

 parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the fi nancial  

 instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument. 

25. Capital management
 

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate fi nancial structure  

 and preserves the ability to continue its business as a going concern. 

 

 As at 31 December 2010, debt to equity ratio in the balance sheets, in which the equity method is applied, was 0.38 :1  

 (2009: 0.57:1) and debt to equity ratio in the separate fi nancial statements was 0.38 :1  (2009: 0.52:1).

26. Approval of fi nancial statements
 

 These fi nancial statements were authorised for issue by the Company’s authorised directors on 16 February 2011.
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