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หนวย : 1,000 บาท 

   2555    2554    2553

     

¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√‡ß‘π 
 
√«¡ ‘π∑√—æ¬å   1,102,692    1,143,474    1,366,951 
√«¡Àπ’È ‘π    292,542    268,313    382,083 
√«¡ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ    810,150    875,161    984,868 
√«¡√“¬‰¥â    793,922    1,196,728   1,675,894 
√«¡§à“„™â®à“¬   900,601    1,129,712    1,079,320 
 à«π·∫àß°”‰√(¢“¥∑ÿπ)®“°‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑√à«¡   17,517    10,318    (3,290) 
§à“„™â®à“¬∑“ß°“√‡ß‘π    (3,182)    (964)    (1,175) 
°”‰√(¢“¥∑ÿπ)°àÕπ§à“„™â®à“¬∑“ß¿“…’    (92,344)    76,370    592,109 
¿“…’‡ß‘π‰¥âπ‘μ‘∫ÿ§§≈    -    (53,554)    (120,755) 
°”‰√(¢“¥∑ÿπ) ”À√—∫ªï    (92,344)    22,816    471,354 
 
Õ—μ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π 
 
°”‰√ (¢“¥∑ÿπ)  ÿ∑∏‘μàÕÀÿâπ  (∫“∑)    (2.52)    0.04    10.01 
‡ß‘πªíπº≈μàÕÀÿâπ  (∫“∑)    0    0.20    0 
¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’μàÕÀÿâπ  (∫“∑)   13.50   14.59    16.41 
Õ—μ√“°”‰√(¢“¥∑ÿπ) ÿ∑∏‘μàÕ√“¬‰¥â√«¡  %    (11.63)    1.91    28.13 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  %    (10.96)    2.45    57.58 
Õ—μ√“º≈μÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å  %    (8.22)    1.82     39.43 
Õ—μ√“ à«πÀπ’È ‘πμàÕ à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ  (‡∑à“)    0.36     0.31     0.39 
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บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอจำกัด (มหาชน)  มุงมั่นดำเนินธุรกิจที่สามารถสรางประโยชนแกผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหมีผลตอบแทนที่เหมาะสม และใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  ซึ่งคณะ
กรรมการมีปณิธานอยางแนวแนในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
Responsibility - CSR)  โดยปกปองผลกระทบจากการดำเนินงานตอสภาพแวดลอมภายใตมาตรฐานสากล 
ระเบียบขอบังคับของทางราชการ  และมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมและชุมชน 

  แตทวา ในรอบป 2555 ที่ผานมาสภาวะของตลาดสิ่งทอยังปรับตัวลดลงตอเนื่องมาจากกลางป 2554 
ประกอบกับปจจัยลบทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุน 
มีผลทำใหคำสั่งซื้อและปริมาณการสงออกปรับตัวลดลง นอกจากนี้ยังมีปจจัยลบจากการแขงขันดานราคาและ
อัตราแลกเปลี่ยน ทำใหราคาขายตอหนวยต่ำกวา ป 2554 เปนผลทำใหบริษัทฯ มีรายไดรวมเพียง 794 ลานบาท มี
รายไดจากการขายและบริการซึ่งเปนธุรกิจหลัก ลดลงรอยละ 35 จาก ป 2554 

 ผลประกอบการประจำป 2555 ของบริษัทฯ แสดงผลขาดทุนสุทธิ 92 ลานบาท ตามงบการเงินรวมที่
แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี และแสดงผลขาดทนุสทุธ ิ277ลานบาท ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เนือ่งจากบรษิทัฯ 
ไดตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทเทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริค เอเชีย จำกัด (TCUA) 
ไวเต็มจำนวนเปนเงิน 186  ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี แตไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแส
เงินสด ทั้งนี้โดยพิจารณาจากผลประกอบการของ TCUA ที่มีผลขาดทุนตอเนื่อง จนเปนเหตุเชื่อไดวาจะไมสามารถ
ดำเนินธุรกิจตอไปได 

 ณ สิ้นป 2555 บริษัทฯ มีหนี้สิน 293 ลานบาท มีสวนของผูถือหุน 810 ลานบาท คิดเปนสัดสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน 0.36 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลอง 1.85 เทา ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ยัง
มั่นคง และมีสภาพคลองทางการเงินในเกณฑปกติ 

 การดำเนินงานในป 2556 บริษัทฯยังคงใหความสำคัญติดตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา
อยางใกลชิด เขมงวดในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบซึ่งเคยมีความผันผวนทางดานราคา และขอจำกัดทางดานปริมาณ
และการสงมอบ นอกจากนี้บริษัทฯยังไดมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม แสวงหาลูกคาใหมตลาดใหมรวมถึงการ
บริหารจัดการสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง 

 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจที่ใหการสนับสนุนการดำเนิน
งานของบริษัทฯดวยดีเสมอมา และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ไดทุมเท ใชทักษะ
ความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในรอบปที่ผานมา และเพื่อใหสามารถตอบ
สนองความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งสังคมและชุมชน 

 นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา 
 ประธานกรรมการ 

“¬ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑“¬ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑    √ √ 
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นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา 
ประธานกรรมการ 

 

นางอัจฉรา จันทรฉาย 
กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

นายพิลาศพงษ ทรัพยเสริมศรี 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

นายบวรรัตน ดารกานนท 
กรรมการ 

 

นางศุทธินี ขุนวงษา 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 

นายวิชัย ชัยฐานียชาติ 
กรรมการผูจัดการ 

 

 

นายฐิติวัฒน สืบแสง 
กรรมการ 

 

นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล 
กรรมการ 

 

 

นาวาเอกสุพิช สังขโกวิท ร.น. 
กรรมการ 

 

≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑    §§  
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1. นางสาวศรีวารินทร    จิระพรรคคณา 
 ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 อายุ    65   ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ 19    ป        
 จำนวนหุนที่ถือ 27,010  หุน คิดเปนรอยละ 0.045 
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร   
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Management Information System จัดโดย International Labour Organization 
  Dynamic Management for International Executives Program, International   
  Management Development Department of  Syracuse University, U.S.A. 
 การอบรม 
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004 
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 
  พ.ศ. 2542 – 2547 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  พ.ศ. 2542 – 2549 ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผูอำนวยการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2542 – เมษายน 2555   ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด  
  พ.ศ. 2542 – พฤษภาคม 2555 ประธานกรรมการ   
       บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2545 – 2549   กรรมการผูอำนวยการ   
       บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด(มหาชน) 
  พ.ศ. 2548 – เมษายน 2555 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – 2553   รองประธานกรรมการ   
       บริษัท ยูเนี่ยนพลาสตกิ จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2554   ประธานกรรมการ   
       บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม  จำกัด  
  พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย  จำกัด  
  พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ   
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด  
  พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  เมษายน 2555 – ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  มิถุนายน – ธันวาคม 2555  กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 
  ปจจุบัน   ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทตางๆ  
       ในกลุมสหยูเนี่ยน 
 
2. ศาสตราจารยกติติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 อายุ    64  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการอิสระ    3  ป            
 จำนวนหุนที่ถือ      -        หุน 
 วุฒิการศึกษา  
  Ph.D. (Quantitative Business Analysis) Arizona State University, U.S.A. 
  พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  บช.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 การอบรม 
  Director Certification Program (DCP) รุน 45/2004 
  Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2009     
 ประสบการณ / ตำแหนงงานปจจุบัน 
  ผูเชี่ยวชาญหลักสูตร Technopreneurship & Innovation Management   
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   
   บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
    บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
   บริษัท ไดเม็ทสยาม จำกัด (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท แพนราชเทวี กรุป จำกัด (มหาชน) 
 
 

 
3. นายวิชัย  ชัยฐานียชาต ิ 
 กรรมการผูจัดการ 
 อายุ  68  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ     8   ป   
 จำนวนหุนที่ถือ   -    หุน 
 วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ประกาศนียบัตร Computer Science (หลักสูตร 2 ป) บัณฑิตวิทยาลัย  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Fulbright Certificate Awarded , Industrial Management ,  
   University of Texas / Dallas , U.S.A. 
 การอบรม  
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 55/2006 
 ประสบการณ 
  2537 -  2548 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  2542 – 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีล โปรดักส จำกัด 
  2542 – 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  2549 – 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต จำกัด 
  2549 -  2554 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด 
  2549 -  2554 กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  2551 - ปจจุบัน กรรมการ    
     บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 
 
4. นางศุทธินี  ขุนวงษา 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   
 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 อายุ  67  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการอิสระ   3  ป    
 จำนวนหุนที่ถือ   -    หุน 
 วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการคาระหวางประเทศ  
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 การอบรม 
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 79/2009 
 ประสบการณ 
  2548 กรรมการและผูจัดการ  สหกรณออมทรัพย สหยูเนี่ยน จำกัด  
    ผูจัดการฝายวางแผนผลิต บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
    บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
 
 5. ดร. พิลาศพงษ  ทรัพยเสริมศรี 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 อายุ  62   ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการอิสระ    2  ป       
 จำนวนหุนที่ถือ      -  หุน 
 วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัย Houston  
   ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย Houston ในมลรัฐ Texas สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 การอบรม 
  Audit Committee Program (ACP) รุน 35/2011 
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 89/2011 
 ประสบการณ / ตำแหนงงานปจจุบัน 
  พ.ศ. 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท Thai E-Communication จำกัด 
  พ.ศ. 2545-ปจจุบัน ผูอำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  พ.ศ. 2552-ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
     ยุทธศาสตรเมือง   ทองเที่ยวนาอยู เมืองพัทยา 
  พ.ศ. 2553-ปจจุบัน ผูอำนวยการศูนยสารสนเทศการเกษตร  
     สถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  ธันวาคม 2553-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
     ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด – คาตอบแทน   
        บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
 

§ § 
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6. ดร. ฐิติวัฒน  สืบแสง 
 กรรมการ 
 อายุ    59   ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ     5   ป    
 จำนวนหุนที่ถือ                      -    หุน 
 วุฒิการศึกษา 
  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาเคมี) Marquette University, U.S.A.  
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาอนินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  วิทยาศาตรบัณฑิต (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 การอบรม 
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 21/2004 
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2533 – 2534   หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  พ.ศ. 2546 – 2550   กรรมการและผูจัดการทั่วไป  
     Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 
  พ.ศ. 2547 – 2552   กรรมการบริษัทผลิตไฟฟา 7 บริษัทในประเทศจีน 
  พ.ศ. 2551 – ธันวาคม 2554   กรรมการผูอำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  มีนาคม 2551 – เมษายน 2555   ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด 
  เมษายน 2551 – ธันวาคม 2554   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกดั (มหาชน) 
  เมษายน 2551 – เมษายน 2555   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จำกัด 
  มกราคม 2553 – ธันวาคม 2554  กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
  พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน    ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  มีนาคม 2551 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 
  มีนาคม 2551 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  เมษายน 2551 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอรโปรดักคอรปอเรชั่น จำกัด 
  มิถุนายน 2551 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด 
  สิงหาคม 2551 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษทั ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ (2008) จำกัด (มหาชน)  
  มีนาคม 2552 – ปจจุบัน   กรรมการ Yunnan Energy Luliang-Union Power Co., Ltd. 
  มกราคม 2555 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  มกราคม 2555 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  เมษายน 2555 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จำกัด 
  เมษายน 2555 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด 
 
7. นางสาวดาลัดย  ทรัพยทวีชัยกุล 
 กรรมการ 
 อายุ        56  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ       18  ป   
 จำนวนหุนที่ถือ             45,000   หุน  คิดเปนรอยละ 0.075 
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร, University of Illinois, U.S.A.  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 การอบรม 
  Awarded Diploma by passing the Examination of Australian IOD ป 2001 
  Director Certification Program (DCP) รุน 9/2001 
  Finance for Non-Finance Director (FN) รุน 1/2003 
  Audit Committee Program (ACP) รุน 10/2005 
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2542 – 2550     กรรมการบริหาร และกรรมการผูชวยผูอำนวยการ  
        บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)  
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
 บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน 
  พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด 
  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ  บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จำกัด 
  พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ  บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 
  พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 
  พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จำกัด  
  พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 
  มีนาคม 2554 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด 
  เมษายน 2554 – ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด  
  มกราคม 2555 – ปจจุบัน   กรรมการผูอำนวยการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  เมษายน 2555 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนการเมนท จำกัด 
  เมษายน 2555 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จำกัด 
  เมษายน 2555 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด 
  เมษายน 2555 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จำกัด 
  พฤษภาคม 2555 – ปจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 
  ปจจุบัน       ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมบริษัทสหยูเนี่ยน 
 บริษัทอื่นๆ 
  พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท ศูนยประมวลผล จำกัด 
    

8. นายบวรรัตน  ดารกานนท 
 กรรมการ 
 อายุ    49  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ   2    ป   
 จำนวนหุนที่ถือ     -     หุน 
 วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟาและบริหาร,  
   Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟาและบริหาร,  
   Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
 การอบรม  
  Director Accreditation Program (DAP) รุน 18/2004 
 ประสบการณ 
  พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549   กรรมการ  
       บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2536 – ธันวาคม 2549   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2537 – ธันวาคม 2549   กรรมการและกรรมการบริหาร  
      บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ จำกัด 
  พ.ศ. 2539 – 2552     กรรมการและผูจัดการ  
      บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอรยี่ (ไชนา) จำกัด 
      รองผูอำนวยการ  
       Saha-Union International (Georgia) Inc. 
      ผูจัดการทั่วไป  
       Saha-Union Investment (China) Co., Ltd. 
 ตำแหนงงานปจจุบัน 
 บริษัทในกลุมสหยูเนี่ยน 
  พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
  พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมดาย จำกัด 
  พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 
  พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ  บริษัท ยูเนี่ยนสปนนิ่งมิลล จำกัด  
  พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด 
  พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท ยเูนี่ยนซิป จำกัด 
  เมษายน 2554 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 
  เมษายน 2554 – ปจจุบัน   กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 
  กรรมการบริษัทตางๆ ในกลุมสหยูเนี่ยน 
 
 
9. นาวาเอกสุพิช  สังขโกวิท ร.น. 
 กรรมการผูชวยผูจัดการ 
 อายุ  63  ป 
 จำนวนปที่เปนกรรมการ     6  ป    
 จำนวนหุนที่ถือ                      -  หุน 
 วุฒิการศึกษา  
  Master of Science in Industrial Engineering, University of Pittsburgh, U.S.A.   
  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  โรงเรียนนายเรือ  
 การอบรม  
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 63/2007 
 ประสบการณ 
  2537 – 2548 ผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน   
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)  
  2549 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส จำกัด 
   ตำแหนงงานปจจุบัน 
  2550 - ปจจุบัน กรรมการผูชวยผูจัดการ  
     บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
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1. บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด         ตัวแทน        สามัญ       1,200,000   250,001    20.83 % 
 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก       จำหนายสินคา 
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
 โทรศัพท 0-2311-5111-9 
 โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615  

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

 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก        บริการ 

 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260        และรับปรึกษา 

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

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

ประกอบธุรกิจประเภท :  อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ 
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : เลขที่  0107537000980   
ทุนที่ชำระแลว :  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ลานบาท เรียกชำระแลว 600 ลานบาท แบงเปน 
หุนสามัญ  45  ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท        หุนบุริมสิทธิ 15 ลานหุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 

ผูสอบบัญชี: 
 นายณรงค  พันตาวงษ      เลขที่  3315 และ / หรือ 
 นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน   เลขที่  3930 และ / หรอื 
 นางสาวศริาภรณ  เอือ้อนนัตกลุ เลขที ่ 3844 
 บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด  
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท : 0-2264-0777  
 โทรสาร : 0-2264-0789- 90 

บุคคลอางอิงอื่น ๆ 
 นายทะเบียนหลักทรัพย: 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
 กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท : 0-2229-2800 
 โทรสาร : 0-2359-12599 

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

ที่ตั้ง: 
สำนักงานใหญ : 
 เลขที่  1828  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก 
 เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260 
 โทรศัพท: 0-2311-5111-9, 0-2323-5600 
 โทรสาร:  0-2323-3123 
 เว็บไซต : www.sahaunion.co.th/ut 

 ชื่อบริษัท    ประเภทธุรกิจ    ประเภทหุน    จำนวนหุน   จำนวนหุน    สัดสวน 
    ออกจำหนาย   ที่ถือ   การถือหุน 
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 ปจจัยสำคัญที่มีอาจผลกระทบตอโอกาส หรือขอจำกัดในการประกอบธุรกิจ  ไดแก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

บันทึกขอตกลงการทำธุรกิจ และ แนวทางปฏิบัติที่ดี ( Code of Conduct ) ดานการ คุมครองแรงงานและความรับผิดชอบตอ

สังคม   ซึ่งลูกคาตางประเทศกำหนดใหผูผลิตทุกรายถือเปนเกณฑปฏิบัติ 

  

(2)  การทำการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่สำคัญ 

 ก)  การทำตลาดในป 2555  ไดเดินทางไปเยี่ยมลูกคาตางประเทศทุกราย 1 ครั้ง และพบลูกคาในประเทศทุกเดือน

เพื่อเจรจาขายสินคา ความตองการและสภาพการดำเนินธุรกิจของลูกคา  ตลอดจนติดตามแนวโนมสถานการณตลาด   

    กลยุทธการแขงขัน ไดแกการตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งทางดานคุณภาพ  ปริมาณและกำหนดสง 

    มอบสินคา 

    ลักษณะลูกคา ไดแกบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนำผลิตภัณฑไปใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตตอ 

    กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม  

    การจำหนายและชองทางการจำหนาย  บริษัทฯ จำหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคาทั้งในประเทศ และตาง 

    ประเทศ โดยมีสัดสวนมูลคาการขายในประเทศ และตางประเทศคิดเปน รอยละ 30 และ70 

    บริษัทฯมีลูกคาหลักทั้งในประเทศและตางประเทศจำนวน 9 ราย  ซึ่งในป 2555 บริษัทฯมีรายไดจากลูกคา 

     1 รายที่เกิน 30% ของรายไดรวม แตไมไดพึ่งพิงที่ถือวามีบทบาทสำคัญตอความอยูรอดของบริษัท     

 

 ข) ภาวะการแขงขัน 

    สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม   มุงเนนดานราคาเปนอันดับแรก 

    คูแขงขัน จำนวนคูแขงทั้งในประเทศ และตางประเทศมีประมาณ 10 ราย 

    ขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคูแขง  บริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

    สถานภาพและศกัยภาพในการแขงขนัของบรษิทัยงัเปนทีน่าเชือ่ถอืของลกูคาในเรือ่งคณุภาพ และการสงมอบ  

    แนวโนมอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในป 2556  คาดวายังคงซบเซาเหมือนปที่ผานมา ที่ความตองการ 

    สนิคาสิง่ทอเริม่ดขีึน้ แตการแขงขนัดานราคายงัคงรนุแรง แตอยางไรกต็าม สนิคาของบรษิทัฯมคีวามไดเปรยีบ 

    ในเรื่องคุณภาพ และการสงมอบที่ตรงเวลา 

 

(3)  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

 

 ก)  ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภณัฑ 

   บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินคา ตั้งอยูที่เลขที่ 205 หมู 4  ถ.สุขุมวิท (กม. 39.5)   ต.บางปูใหม  อ.เมืองสมุทรปราการ  

จ.สมุทรปราการ 10280  

 

 ข) กำลังการผลิต 

                                                                     ป 2555  ป 2554 ป 2553   

   1. ปนดาย  

        -   กำลังการผลิต (พันปอนด) 15,600 18,800 22,900   

        -   ผลิตจริง (พันปอนด) 10,972 13,769 19,707   

   2. ทอผา 

        -   กำลังการผลิต (พันเมตร)         23,400 23,890 26,680    

        -   ผลิตจริง (พันเมตร)         13,793 17,383 24,145 
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 ค) นโยบายการผลิตที่สำคัญ 

 บริษัทไดกำหนดนโยบายการผลิต โดยมุงเนนผลิต สินคาสิ่งทอประเภท Technical workware  ที่เหมาะสมกับขีด

ความสามารถของกระบวนการผลิต  ในปริมาณตามคำสั่งซื้อและหรือที่ลูกคายืนยัน 

 ง)  การจัดหาวัตถุดิบ 

 ในป 2555 ไดสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจำหนาย รวม  5  ราย  มีมูลคาการซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศมีสัดสวน

คิดเปนรอยละ   46 : 54 

   วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไดแกฝายตองนำเขาจากตางประเทศ100% สวนเสนใยสังเคราะห  สามารถหาซื้อได 

   จากผูผลิตภายในประเทศ ในการจัดหาวัตถุดิบหลักมีขอจำกัดบางประการ เชน 

   ฝาย เปนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาศัยสภาพอากาศ ตองนำเขาจากตางประเทศ มีความผันผวนตามฤดูกาล 

   ในแตละป รวมถึงราคาในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนดวย 

   เสนใยสงัเคราะห บางครัง้ตองเปลีย่น Supplier รายใหม เนือ่งจาก Supplier รายเดมิหยดุ และเปลีย่นสายการผลติ 

   บริษัท ไมมีการพึ่งพิงผูจัดจำหนายรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญตอการอยูรอดของบริษัท 

 

(4)  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช 

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ซึ่ง 

ผลการปฏิบัติงาน ในชวง 3 ป ที่ผานมาไมปรากฎมีกรณีขอพิพาทหรือกรณีฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแตอยางใด 

 

(5)  งานที่ยังไมไดสงมอบ 

 ไมมี เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทไมเปนงานโครงการหรือสรางชิ้นงานที่มีมูลคาสูง 

 

 

ปจจัยความเสี่ยง 
 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาฝาย 

 ในป 2555 ราคาฝายในตลาดคาฝายลดลงอยางตอเนื่องประมาณ 15% จากปลายป 2554 ทำใหลูกคาขอตอรอง

ราคาลงอีก นอกจากนี้ ลูกคายังขอปรับลดปริมาณ และขอเลื่อนการสงมอบจากคำสั่งซื้อเดิม อันเปนผลกระทบตอเนื่องจากตลาด

สิ่งทอซึ่งยังคงชะลอตัว  ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาฝายอยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมทั้งการติดตอกบัลูกคาถึง

แนวโนมความตองการของสินคาอยูตลอดเวลา  เพื่อจัดการบริหารสินคาคงคลัง และวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 ในป 2555 บริษัทฯ จำหนายสินคาไปตางประเทศมีมูลคาคิดเปนรอยละ 70 ของยอดขาย ความผันผวนของอัตรา 

แลกเปลีย่นจงึอาจกระทบตอผลการดำเนนิงานได  อยางไรกด็ ี บรษิทัฯ ไดตดิตามความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นอยางใกลชดิ  

และมมีาตรการทำสญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา ใหครอบคลมุคำสัง่ซือ้ของลกูคาทัง้ปรมิาณและระยะเวลา ซึง่ชวยลด 

ความเสี่ยงในสวนนี้ลงได 

 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

  บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทรวม 2 แหง แตที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษคือ บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริค

เอเชยี จำกดั (TCUA) ทีผ่านมามผีลดำเนนิงานขาดทนุตอเนือ่ง  และบรษิทัฯ ไดตัง้สำรองดอยคาของเงนิลงทนุไปแลวเปนสวนใหญ  

โดยความเห็นชอบของผูสอบบัญชี  อยางไรก็ตามบริษัทฯ มิไดลงทุนดวยเงินสด  แตไดนำสินทรัพยประเภทอาคาร เครื่องจักรและ

อุปกรณของโรงงานฟอกยอมเดิม ตีราคาตามมูลคายุติธรรมนำไปลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งมูลคายุติธรรมดังกลาวมีมูลคาสูงกวา

มูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ลงทุน 
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โครงสรางการถือหุน 
 (1) หลักทรัพยของบริษัท 

   บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เลขทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่  0107537000980    

   มีทุนจดทะเบียน  600  ลานบาท เรียกชำระแลว  600  ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ  45  ลานหุน  มูลคาหุนละ  

   10  บาท  และหุนบุริมสิทธ ิ 15  ลานหุน  มูลคาหุนละ  10  บาท 

   สภาพและบุริมสิทธิแหงหุนบุริมสิทธ ิ มีดังนี ้

   1) ใหผูถือหุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุนสามัญ 

   2) ใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผล ในอัตรารอยละ 14  ตอป  โดยใหไดรับสิทธิตั้งแตรอบปบัญชี  2529  

    เปนตนไป 

   3) ปใดทีบ่ริษทัฯ ไมสามารถจายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนบรุมิสทิธไิดหรอืจายไดไมเตม็ตามสทิธ ิ ใหสะสมเงนิปนผล 

    ที่พึงจะไดรับหรือในสวนที่ไดรับไมเต็มตามสิทธิในแตละปไดเปนระยะเวลาไมเกิน 7 ป 

   4) ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญไดรับอัตราเงินปนผลเกินกวารอยละ 14 ตอป ใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะไดรับ 

    เงินปนผลในสวนที่เกินกวารอยละ  14  ตอป ดวย  โดยใหไดรับเทากับผูถือหุนสามัญ 

   5) ในกรณีที่บริษัทฯ  เลิกกิจการใหผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคาหุนคืนกอนผูถือหุนสามัญ 

   6) นอกเหนือจากสิทธิที่ไดระบุไวขางตนแลว  ผูถือหุนสามัญและผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกัน 

    ทุกประการ 

   ผูถือหุนรายใหญไมมีขอตกลงระหวางกันในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการ 

   บริหารงานของบริษัทฯ 

 (2) ผูถือหุน 

 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งลาสุด  วันที ่ 4 เมษายน  2555 

 1. กลุมบริษัทสหยูเนี่ยน 

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

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

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

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

 3  นายสุรชัย  รติทอง    1,539,000     1,539,000    2.57 

 4  นายพิสิฐ  พฤกษไพบูลย   1,021,900     1,021,900  1.70 

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

 6  BNP PARIBAS WEALTH  

  MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH    478,000     478,000    0.80 

 7  นายชาญ  โสภณพานิช    452,600     452,600    0.75 

 8  นายชุตินธร  ดารกานนท    380,500     380,500     0.63 

 9  นายคารล วฤธ โสภณพนิช    350,000     350,000    0.58 

 10  น.ส.มาลี  โสภณพนิช     350,000     350,000     0.58 

  

     รวม    38,251,320    14,981,660    53,232,980    88.72 

 ลำดับที ่  ผูถือหุน    จำนวนหุน   จำนวนหุน  รวม     %ของจำนวนหุน 
   สามัญ  บุริมสิทธิ    ทั้งหมด 

§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ·≈–°“√®—¥°“√§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ·≈–°“√®—¥°“√    ‚‚  
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 
กำหนดคาตอบแทน 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูชวยผูจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน 

ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการทั่วไป 

ผูจัดการบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการขายและการตลาด 

ฝายปนดาย 

ฝายทอผา 

ฝายประสานงาน 
ผลิตและขาย 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ฝายธุรการ 

(3)  นโยบายการจายเงินปนผล 

 “ขึน้อยูกบัผลการดำเนนิงานของกจิการ ในอตัราทีไ่มตำ่กวา 1 ใน 3 ของกำไรสทุธปิระจำป หลงัหกัขาดทนุสะสม (ถาม)ี 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ” 

 

(4)  สัดสวนการถือหุนของคณะกรรมการบริษัท 

 

          จำนวนหุนที่ถือ 

      รายชื่อ                                                 2555               2554                 เพิ่ม /(ลด) 

 1. นางสาวศรีวารินทร    จิระพรรคคณา    27,010    27,010  0 

 2. นางอัจฉรา       จันทรฉาย 

 3. นางศุทธิน ี    ขุนวงษา 

 4. นายพิลาศพงษ              ทรัพยเสริมศร ี

 5. นายวิชัย    ชัยฐานียชาต ิ

 6. นายฐิติวัฒน      สืบแสง 

 7. นางสาวดาลัดย   ทรัพยทวีชัยกุล     45,000    45,000  0 

 8. นายบวรรัตน                  ดารกานนท 

 9. นาวาเอกสุพิช   สังขโกวิท 

 

 

โครงสรางการจัดการ 
(1)  แผนภูมิการจัดองคกร  บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 
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(2)  โครงสรางกรรมการ บริษัทฯ มีคณะกรรมการ  3  คณะ ไดแก  

 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ      

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(3)  รายชื่อ/ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ 

 ก)  คณะกรรมการบริษัท  

   คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย  ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ  ความ 

สามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท  รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางให

บริษัทฯมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง จำนวน 9 คน 

   - กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 คน  ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ  3  คน 

   - กรรมการที่เปนผูบริหาร      2 คน 

   รายนามคณะกรรมการบริษัทและการดำรงตำแหนง  ณ. 31 ธันวาคม 2555 

     ชื่อ - สกุล    ตำแหนง 

 1. นางสาวศรีวารินทร    จิระพรรคคณา      ประธานกรรมการ 

 2. นางอัจฉรา                  จันทรฉาย    กรรมการอิสระ 

 3. นางศุทธินี                   ขุนวงษา     กรรมการอิสระ  

 4. นายพิลาศพงษ            ทรัพยเสริมศร ี    กรรมการอิสระ 

 5. นายวิชัย ชัยฐานียชาติ กรรมการ 

 6. นายฐิติวัฒน                สืบแสง          กรรมการ 

 7. นางสาวดาลัดย           ทรัพยทวีชัยกุล    กรรมการ 

 8. นายบวรรัตน               ดารกานนท    กรรมการ 

 9. นาวาเอกสุพิช              สังขโกวิท    กรรมการ 

 

   ขอบเขตอำนาจและหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท  ดังนี ้

 1.  แตงตั้งและถอดถอนพนักงานของบริษัท อำนาจเชนวานี้  คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง   

   หรือหลายคนของบริษัทกระทำแทนก็ได 

 2.  กำหนดจายเงินบำเหน็จรางวัลแกพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดที่ทำกิจการใหกับบริษัท  โดยจะ 

   เปนผูทำการประจำหรือไมประจำก็ได 

 3.  กำหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน 

 4.  ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับ  และมติของที่ประชุมผูถือหุน 

 5.  ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน  หรือ 

   บุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

 6.  ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการ โดยใหมีอำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการเห็น 

   สมควร 

 7.  คณะกรรมการอาจแตงตัง้กรรมการจำนวนหนึง่  ตามทีเ่หน็สมควรใหเปนคณะกรรมการบรหิารโดยมอีำนาจหนาที ่

   ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และในจำนวนนี้ใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง 

   เปนประธาน   

 8.  กรรมการบรหิาร  และใหกรรมการผูจดัการเปนกรรมการบรหิารโดยตำแหนงกรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รวมกนั 

   และประทับตราสำคัญของบริษัท  คณะกรรมการมอีำนาจกำหนดชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได 
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 ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีนางอัจฉรา  จันทรฉาย ซึ่งเปนผูที่มีความรูและ

ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ ตามหนา 4     

   รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ชื่อ - สกุล    ตำแหนง 

 1.  นางอัจฉรา    จันทรฉาย(1)    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.  นางศุทธินี     ขุนวงษา    กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นายพิลาศพงษ      ทรัพยเสริมศรี     กรรมการตรวจสอบ 

   หมายเหตุ(1)  นางอัจฉรา  จันทรฉาย ลาออกจากตำแหนง  มีผลตั้งแต 1 มกราคม 2556 

   มีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับของบริษัท ดังนี้ 

 1.  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เพียงพอ และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 

   ทั่วไป 

 2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ 

   เหมาะสม  และมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ 

   เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน 

 3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

   แหงประเทศไทยและกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคา 

   ตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง 

   นอยปละ 1 ครั้ง 

 5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และ 

   ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ 

   บริษัท 

 6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง 

   ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

   ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

   ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

   ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย  

    หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

   ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

   จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

   ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

   ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 

    หรือขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ 

    มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 7.  ใหฝายจัดการมีการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบตลอดจนเรงรัดใหแกไขขอบกพรองนั้น 

 8.  ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาสำคัญ 

 9.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
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 ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีจำนวน 3 คน ในจำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ 2 คน โดยมีนาย 

พิลาศพงษ  ทรัพยเสริมศรี กรรมการอิสระ เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

   รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

    ชื่อ - สกุล     ตำแหนง 

 1. นายพิลาศพงษ           ทรัพยเสริมศรี    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 2. นางศุทธินี                  ขุนวงษา    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 3. นางสาวศรีวารินทร    จิระพรรคคณา      กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 

   ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

 1.  กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ 

 2.  หนาทีค่ดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดรบัการเสนอรายชือ่เปนกรรมการใหม เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

 3.  พิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนใหกรรมการ 

 4.  กำหนดคาตอบแทนใหกรรมการโดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

 

(4)  หลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

 1.  มคีณุสมบตัคิรบถวนตามนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั  เกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย พรบ.บรษิทั 

   มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535   และ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 2.  มีประสบการณ  เขาใจธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

 3.  เปนผูมีวิสัยทัศนและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่   

 

 

(5)  การประชุมคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการบรษิทัไดกำหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามวาระปกตเิดอืนละ 1 ครัง้ตลอดป 2555 

   ไวลวงหนา และไดมกีารประชมุครบ 12 ครัง้ตามทีก่ำหนดไว  ซึง่ในการประชมุแตละครัง้ จะใชเวลาไมตำ่กวา 2 ชม.  

   ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง สำหรับ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด 

   คาตอบแทนมกีารประชมุ 1 ครัง้ ซึง่การเขาประชมุของกรรมการทีด่ำรงตำแหนงในคณะกรรมการชดุตางๆ มดีงันี ้

      

     รายชื่อ   ครั้งที่เขาประชุม/ครั้งการประชุม 

                                                       กรรมการบริษัท    กรรมการตรวจสอบ     กรรมการสรรหาและ  

       กำหนดคาตอบแทน 

 1. นางสาวศรีวารินทร  จิระพรรคคณา    12/12     1/1 

 2. นางอัจฉรา       จันทรฉาย    11/12    4/4 

 3. นางศุทธินี     ขุนวงษา    12/12    4/4    1/1 

 4. นายพิลาศพงษ           ทรัพยเสริมศรี    12/12    4/4    1/1 

 5. นายวิชัย    ชัยฐานียชาติ    12/12 

 6. นายฐิติวัฒน      สืบแสง    11/12 

 7. นางสาวดาลัดย   ทรัพยทวีชัยกุล   12/12 

 8. นายบวรรัตน              ดารกานนท    10/12 

 9. นาวาเอกสุพิช    สังขโกวิท    12/12 
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(6)  รายชื่อและตำแหนงของกรรมการ ผูบริหาร  ณ  31  ธันวาคม  2555 

          ชื่อ   –  สกุล   ตำแหนง        

 1.  นายวิชัย          ชัยฐานียชาติ กรรมการผูจัดการ 

 2.  น.อ.สุพิช         สังขโกวิท ร.น. กรรมการผูชวยผูจัดการ 

 3.  นายปญญา ชัยวิชาชาญ ผูจัดการโรงงาน 

 4.  นายพฤฒิพันธุ    ฉายากุล ผูจัดการทั่วไป 

 5.  นางสาวประยูร ศรีพระราม  ผูจัดการบัญชีและการเงิน 

 6.  นายวีรธรรม ภูจิญญาณ ผูจัดการขายและการตลาด 

         เลขานุการบริษัท 

 นางชฎาพร           เจียมสกุลทิพย เลขานุการบริษัท 

 นายพฤฒิพันธุ       ฉายากุล ผูชวยเลขานุการบริษัท   

  ในป 2555  กรรมการอิสระไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพ 

(7)  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

  หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

  บริษัทฯไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแลว บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปน

กรรมการมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 

และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

  ก)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด  และกฎหมายหลักทรัพย 

    และตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

  ข)  มีความรู ความสามารถ และมีความเปนอิสระ สามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการ ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย 

    สจุรติ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอทุศิเวลาใหกบับรษิทัไดอยางเตม็ที ่มคีณุวฒุ ิวยัวฒุ ิ

    ทีเ่หมาะสม มสีขุภาพรางกายทีแ่ขง็แรง และจติใจทีส่มบรูณ มคีวามคดิสรางสรรคในการประชมุ มคีวามตรงไป 

    ตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการ 

    ทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เปนที่ยอมรับจากสังคม 

  ค)  มคีวามรูความสามารถทีส่ำคญัอยางนอยดานใดดานหนึง่ เชน ดานธรุกจิของบรษิทั บญัชแีละการเงนิ การบรหิาร 

    เชิงกลยุทธ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฏหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ 

  ง)  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จะเปนผูพจิารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไมมลีกัษณะตองหาม 

    ตามที่กลาวมาขางตน แลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กอนนำเสนอผูถือหุนในการประชุม 

    สามัญผูถือหุนประจำป  ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งดำเนินการตามขอบังคับของบริษัทฯ  ดังนี้ 

     ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

     ในการเลือกตั้งกรรมการ  อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือ 

     คราวละหลายคนรวมกันเปนคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้น 

     กไ็ด ทัง้นีต้ามแตทีป่ระชมุผูถอืหุนจะเหน็สมควร แตในการลงมตแิตละครัง้ผูถอืหุนตองออกเสยีงดวยคะแนน 

     ทีม่ ีทัง้หมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใด  หรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

     การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใชเสยีงขางมาก หากมคีะแนนเสยีงเทากนัใหประธานทีป่ระชมุ 

     เปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง  ใหกรรมการจำนวน  1 ใน  3  ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจาก 

ตำแหนง  ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน  3  สวนไมได   ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3   

   กรรมการทีจ่ะออกจากตำแหนงในปแรกและปทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัใหใชวธิจีบัสลากกนัและปตอๆ ไป   

   ใหกรรมการคนที่อยูตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนงกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงจะเลือกเขามารับ 

   ตำแหนงอีกก็ได 

   นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว  กรรมการพนตำแหนงเมื่อ 

   1) ตาย 

   2) ลาออก 

   3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

   4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ 

    ออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ

    ออกเสียง 

   5) ศาลมีคำสั่งใหออก 

   หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูบริหาร 

   บริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหาร โดยกรรมการผูจัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ  มี ความรู ทักษะ 

ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมาที่เหมาะสมกับตำแหนงงานที่วาง  แลวนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให 

ความเห็นชอบ 

(8)   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

   คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน       

   คาตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2555  

 

     คาตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม 

    ร ายชื่อ                                               กรรมการบริษัท      กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและ 

        กำหนดคาตอบแทน 

 1.  นางสาวศรีวารินทร      จิระพรรคคณา    72,000     6,000 

 2.  นางอัจฉรา                 จันทรฉาย    72,000    132,000 

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

 4.  นายพิลาศพงษ           ทรัพยเสริมศรี    72,000    120,000    6,000 

 5.  นายวิชัย                      ชัยฐานียชาติ    72,000 

 6.  นายฐิติวัฒน               สืบแสง    72,000 

 7.  นางสาวดาลัดย          ทรัพยทวีชัยกุล    72,000 

 8.  นายบวรรัตน            ดารกานนท    72,000 

 9.  นาวาเอกสุพิช            สังขโกวิท     72,000 

     ยอดรวม    648,000    372,000    18,000 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 19  มีมติอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2555 ซึ่งผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแลว ในวงเงินไมเกิน 1,500,000  บาทตอป และมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป 

 คาตอบแทนรวมในรปูเงนิเดอืนและโบนสัในชวง ม.ค.- ธ.ค. 2555 ของกรรมการทีเ่ปนผูบรหิารและผูบรหิาร รวม 6  ราย  

เปนเงิน   8.59   ลานบาท 

  คาตอบแทนอื่น 

      ไมมี 



รายงานประจำป 2555 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 17

(9)   บุคลากร      

 1.  บริษัทมีพนักงาน ณ วันที่  31  ธันวาคม 2555  จำนวน 672  คน ลดลงจากป 2554 จำนวน  52    คน 

 2.  จำนวนพนักงานในแตละสายงานหลัก  

    โรงงานปนดาย-ทอผา จำนวน         600    คน 

    บัญชีและการเงิน จำนวน          14    คน  

    บริหารงานทั่วไป จำนวน          49    คน 

    การขายและการตลาด จำนวน           9    คน 

 3.  ในชวง 3 ปทีผ่านมาบรษิทัฯไมมขีอพพิาททางดานแรงงาน หรอืไมมนีโยบายเปลีย่นแปลงจำนวนพนกังานอยางม ี

   นยัสำคัญ 

 4.  ลักษณะผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

               (หนวย : ลานบาท)  

         ป 2555        ป 2554  

    เงินเดือนและคาแรงงาน 107.89 101.92     

    โบนัส 13.80 12.22          

    เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.90        2.61  

                                                      รวม 124.59 116.75    

5.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน      

 ในป 2555   บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมพนักงานในทุกระดับชั้นในโครงการอบรมที่เหมาะสมเปนประจำในแตละป  

เพื่อใหพนักงานมีความรู  ความชำนาญ  และทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  และใหพนักงานที่ขึ้นทะเบียนเปนผู

ทำบัญชี ไดเขารับอบรมการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทำบัญชีครบชั่วโมงตามเกณฑของกรมธุรกิจการคา 
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(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาและสงเสริมให บริษัทฯ 

เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสรางผลประโยชนที่ดีใหแกผูถือหุนและผูมีสวนได

เสียอื่น  จึงไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้ 

 1. กำหนดกรอบโครงสรางของการกำกบัดแูลกจิการทีม่ปีระสทิธผิล สอดคลองกบัหลกัของกฏหมาย มคีวามโปรงใส ตรวจสอบได 

 2. กำหนดขอบเขต อำนาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ  สามารถสรางความมัน่ใจวาสทิธปิระโยชน ของผูมสีวนไดเสยีจะไดรบั 

  การปกปองคุมครอง 

 3. ปฎิบัติหนาที่อยางมืออาชีพ มีหลักเกณฑ รวมถึงการพิจารณาตัดสินในเรื่องใดๆ จะกระทำไดอยางทันเวลา โปรงใส  และ 

  สามารถอธิบายได 

 4. ไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุนบริษัทฯ  และอำนวยความสะดวกเพื่อสงเสริมใหผูถือหุน 

  ไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน   

 5. ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมีชองทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่ 

  เหมาะสม  

 6. ใหความสำคญัตอสทิธขิองผูมสีวนไดเสยี ทัง้ทีเ่ปนไปตามขอบงัคบัของกฎหมาย หรอืโดยการตกลงรวมกนั รวมถงึสงเสรมิ 

  ใหเกิดความรวมมือกันทั้งสองฝาย คือ ระหวาง บริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ในการสรางความมั่งคั่ง สรางงาน 

  และสรางความยั่งยืนของบริษัท 

 7. เปดเผยขอมูลขาวสารที่มีนัยสำคัญของ บริษัทฯ  อยางถูกตอง ครบถวน และตรงตอเวลาที่กำหนดไว  

 8. กำหนดกลยุทธ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยง รวมถึง 

  การวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของฝายบริหาร 

 9. พิจารณากำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคนใชเปนแนวทางในการ 

  ประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ 

 10. จัดใหมีการประเมินตนเองทุกปเพื่อใชตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินตนเองไว 

  ในรายงานประจำป      

(2) สิทธิของผูถือหุน      

  คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบถึงการปกปองคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน 

และสงเสริม อำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิในเรื่องตางๆ ที่ผูถือหุนสมควรจะไดรับนอกเหนือจากสิทธิในการลง

คะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เชน สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกำไร/เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน  สิทธิในการไดรับการปฏิบัติที่

เทาเทยีมกนัในรบัซ้ือหุนคนืโดยบรษิทั เปนตน  และกำหนดในนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีจ่ะไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมดิ 

หรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน     

  1. ในป 2555 บริษทัฯ ไดปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุมครองสทิธขิัน้พืน้ฐานและสงเสรมิใหผูถอืหุนเพือ่การใชสทิธขิองผูถอืหุน ดังนี้ 

    ผูถือหุนสามัญ ไดรับเงินปนผลประจำป 2554 ในอัตราเทากับผูถือหุนบุริมสิทธิ 

    บรษิทัฯ ใหสทิธผิูถอืหุนในการพจิารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยบรรจเุปนวาระการพจิารณากำหนดคาตอบแทน 

    กรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป 

    ในวาระพจิารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ ประธานทีป่ระชมุไดชีแ้จงนโยบายและหลกัเกณฑซึง่มแีนวทางปฏบิตัิ 

    ใหมีการทบทวนทุกป โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน ภาระหนาที่และ 

    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  

    เพื่อเสนอผูถือหุนกำหนดวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจำป และมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนด 

    คาตอบแทนพจิารณาจดัสรรตอไป   ทัง้นี ้ขอมูลคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอยเปนรายบคุคล 

    ไดเปดเผยไวที่หัวขอ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

    ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  ประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

    กรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได ตามแตที่ประชุมจะเห็นสมควร 

“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√    °°  
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    บริษทัฯเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดศกึษาหลกัเกณฑและวธิกีารเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปนวาระการประชมุสามญัผูถอืหุน  

    หรือสงคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ลวงหนาไดตั้งแตวันที่  26 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555  เพื่อบรรจุ 

    เปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 19  และไดเผยแพร ในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www. 

    sahaunion.co.th/ut     

    บรษิทัฯ ใหบริษทัศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จำกดั จดัสงหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถอืหุนประจำป ครัง้ที่ 

     19 ใหผูถอืหุนทกุรายตามรายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถอืหุน ณ วนัปดทะเบยีนผูถอืหุนของบรษิทัฯ ทราบลวงหนา 

    ไมนอยกวา 7  วันทำการกอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้  เอกสารที่สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบดวย 

    ก) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งระบุชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการ 

     ทำงาน ประสบการณ / การดำรงตำแหนงกรรมการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง และในกรณีเปนการ 

     เสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดำรงตำแหนงใหม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา และจำนวนวาระ/ 

     ปที่เคยดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทนี้ดวย 

    ข) ในวาระพจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชปีระจำป  ไดระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่-สกลุของผูสอบบญัชทีกุราย บรษิทั 

     ที่สังกัด ประสบการณ ความสามารถของผูสอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

     และคาบริการของผูสอบบัญชีไวอยางชัดเจน 

    ค) ในวาระจายเงินปนผล บริษัทฯไดชี้แจงนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย พรอมเหตุผล 

     และขอมูลประกอบ 

    ง) ในหนังสือเชิญประชมุ มีการระบุวัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระที่เสนอ โดยอางอิงหลักเกณฑ ระเบียบ 

     ขอบังคับ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวของ 

    จ) ในหนังสือเชิญประชุม ไดแสดงความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระไวอยางชัดเจน 

 2. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 19 เมื่อ 24 เมษายน 2555 

   มีบันทึกการแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุมตามวาระ และใหมีการใชบัตร 

   ลงคะแนน 

   ประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุน และใหมีการบันทึกประเด็น 

   คำถามคำตอบไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุมไดรับทราบ 

   ในแตละวาระของการประชมุทีต่องมกีารลงมตขิองทีป่ระชมุมกีารลงคะแนนเสยีง และบนัทกึมตขิองทีป่ระชมุไวใหชดัเจน 

   ในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึก และประธานที่ประชุมไดแจงจำนวนคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงด 

   ออกเสียงใหที่ประชุมทราบในแตละวาระ 

 3. ในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจำป  ครัง้ที ่19  เมือ่วนัองัคารที ่24 เมษายน  2555 ไดจดัขึน้ ณ หองประชมุชัน้ 9 อาคาร 

  สำนกังานใหญบริษทั สหยเูนีย่น จำกดั (มหาชน)  ตัง้อยูเลขที ่1828 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรงุเทพมหานคร 

  มีกรรมการเขาประชุมครบทั้ง  9  คน  ประกอบดวยประธานกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ  นอกจากนีม้ผีูเขารวมประชมุไดแกผูสอบบัญช ีผูจดัการ 

  บญัชแีละการเงนิ เลขานกุารบรษิทัและผูชวยเลขานกุารบรษิทั เพือ่พบปะและตอบคำถามผูถอืหุนทีซ่กัถามปญหาเกีย่วกบั 

  บริษัท   

 4. โครงสรางการถือหุนของบรษิัท 

   รายชือ่ผูถอืหุนรายใหญ  10  รายแรก ณ  วนัปดสมดุทะเบยีนผูถอืหุนครัง้ลาสดุ วนัที ่4 เมษายน 2555 ไดแสดงไวตาม 

   หัวขอโครงสรางการถือหุน  หนา 10 

   บริษัทฯ มีสัดสวนผูถือหุนรายยอย (free float) รอยละ 25.22 จากจำนวนผูถือหุนรายยอย 582 ราย 

   การถือหุนของกรรมการแตละราย  ซึ่งรวมสัดสวนการถือหุนของกรรมการแลวได รอยละ 0.12  ไดแสดงไวตามหัวขอ 

   สัดสวนการถือหุนของกรรมการบริษัท  หนา 11 

 5. ในการประชุมครั้งนี้ ไมมีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในหนังสือนัดประชุม 
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(3) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

  บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ   

จึงมีนโยบายคุมครองปองกันการละเมิดสิทธิของผูถือหุนสวนนอย  และไดกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 

 1. ตามขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ แบบหนึ่งหุนตอหนึ่ง

เสียง 

 2. บริษัทฯ มีกระบวนการที่ทำใหมั่นใจไดวาผูถือหุนสวนนอยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เปนอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน

แทนตนได  โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาสรรหาผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีความรู ที่มีคุณสมบัติครบถวน

ตามเกณฑที่ ก.ล.ต. กำหนด  และหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ  รวมทั้งไมมีสวนไดเสียในลักษณะตางๆกับ

บริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

 3. บริษัทฯ มีนโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกำหนดในระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  ซึ่งพนักงาน ผูบริหาร และ

กรรมการไดรับทราบถึงการหามใชอำนาจหนาที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหนาที่ของผูอื่นเพื่อประโยชนของตน หรือชวยเหลือผูอื่น

ในทางมิชอบ  และตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการกระทำผิดขาง

ตน   ซึ่งในป 2555 ไมพบการกระทำความผิดดังกลาว 

 4. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในป 2555   

   บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับช่ือและความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำหนดราคา และมูลคาของ 

รายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนการทำรายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญ 

ประเภทใหเชาอสังหาริมทรัพยที่มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป  

   บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งรายการธุรกิจดังกลาวเปนปกติธุรกิจ 

ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงระหวางกัน  ตามที่แสดงไวที่หนา 31   

   ไมมกีารทำรายการระหวางกนัประเภทตางๆ ในลกัษณะทีเ่ปนการฝาฝน / ไมปฏบิตัติามกฎเกณฑของตลาดหลกัทรพัย 

แหงประเทศไทย 

 5. สำหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได  บริษัทฯ ไดอำนวยความสะดวกจัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแนบไปพรอมหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดก็ได โดยไมจำกัดวา

ตองเปนผูบริหาร หรือกรรมการของบริษัทเขาประชุมแทน  โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระตางๆ เปนไปตามความ

ประสงคของผูถือหุน นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะไดจากเว็บไซดของบริษัทฯ http:// www.sahaunion 

.co.th/ut 

 6. ในหนังสือเชิญประชุม 

   ไดระบุถึงเอกสาร/หลักฐานที่ใชในการมอบฉันทะที่สวน”หมายเหตุ” ของหนังสือมอบฉันทะ 

   ไมมีขอกำหนด/เงื่อนไขซึ่งทำใหยากตอการมอบฉันทะ 

 7. สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ครั้งที่ 19  ในวันอังคารที่ 24 เมษายน  2555  

   บริษัทฯ ใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม ทราบลวงหนา เมื่อ 

5 เมษายน 2555 ใหผูถือหุนทุกรายตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

   บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม บนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ http://www.sahaunion.co.th/ut ทราบลวงหนา 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  2555  ซึ่งประกอบดวยความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ  รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมตาม

วาระตางๆ  แผนที่สถานที่ประชุมและหนังสือมอบฉันทะการเขารวมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือ

หุนประเภทสถาบัน ในการเดินทางเขารวมประชุม หรือจัดทำหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได ทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ   

 8. ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ไดแนบขอบังคับบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมครั้งนั้นๆ  ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดทราบทั่วกันถึงนิยาม  หลักเกณฑ วิธีการ และสิทธิตางๆ 

 9. ในป 2555 บริษัทฯ ไมมีรายการที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยของบริษัท 
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  10.  บริษัทฯ  มีนโยบายปองกันการใชขอมูลภายในในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย โดยใหกรรมการ และผูบริหารหลีกเลี่ยง

การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน กอนการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงินประจำงวด หรือไตรมาสตางๆ  

และภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเปดเผยขอมูลนั้นแลว ซึ่งนโยบายดังกลาวกรรมการและผูบริหารไดรับทราบและปฏิบัติตาม  

ซึ่งในป 2555 ไมมีกรณีกรรมการ/ผูบริหารของบริษัทฯมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 

(4) การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย     

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและธุรกรรมตางๆ โดยตระหนักดีวาสิทธิของผูมีสวนไดเสียไมวาจะเปนสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย

หรือโดยขอตกลงที่ทำรวมกัน  รวมถึงความสัมพันธและความรวมมือที่ดี ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน สังคม/ชุมชน ลูกคา คูคา  เจาหนี้การคา ภาครัฐและ

หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนปจจัยสำคัญที่จะชวยสงเสริมใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน  สรางความสามารถใน

การแขงขัน เพื่อนำไปสูความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ในป 2555  คณะกรรมการบริษัท ไดทบทวนแกไข/ปรับปรุงคูมือ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดวิสัยทัศน เปนบริษัท

สิ่งทอ ที่ไดรับความไววางใจในดานคุณภาพและการสงมอบ  มีการบริหารกิจการที่ดี  สามารถดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มั่นคง

และยั่งยืน ภายใตพันธกิจ 

   ดำเนินธุรกิจเพื่อใหมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความมั่นคงอยางยั่งยืน 

   สรางความสัมพันธอันดีตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน 

   เอาใจใสจริงใจรับผิดชอบ และตอบสนองความตองการตอลูกคาใหดีที่สุด รักษาความลับ สรางความสัมพันธอันดี  

   และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

   ปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนั  เปนธรรมและใหผลตอบแทนทีเ่หมาะสม   รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันาความสามารถการทำงาน 

   ใหพนักงานสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  มีความกาวหนาในงาน  

   มปีณธิานอยางแนวแนในการดำเนนิธรุกจิดวยความรบัผิดชอบตอสังคม โดยจะไมเกีย่วของกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน  

   และปกปองผลกระทบจากการดำเนินงานตอสภาพแวดลอมภายใตมาตรฐานสากล ระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

   และมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมและชุมชน 

  ก) นโยบายที่เกี่ยวของตอผูมีสวนไดเสีย  

   1. สงเสริมกระบวนการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย  

   2. ยดึมัน่แนวคดิในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ดวยความโปรงใส  และคำนงึถงึบทบาทของผูมสีวนไดเสยีกลุมตางๆ  

    รวมถึงนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมชุมชน 

   3. นโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

     ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการที่เกี่ยวของ 

     สงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารดำเนนิกจิกรรมดานความปลอดภยั   อาชวีอนามยั  และสภาพแวดลอมในการทำงาน  

     ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 

     สงเสรมิใหพนกังานทกุระดบัเกดิความรู ความสำนกึในเรือ่งความปลอดภยัทัง้ในสถานทีท่ำงานและชวีติประจำวนั 

   4. นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม 

     ปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของทางราชการ และขอกำหนดกับองคกร 

     เกี่ยวของอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไดทำขอตกลงไวอยางเครงครัด 

     มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง  

     ปองกันและควบคุมการปลอย / กำจัดกากของเสียโดยวิธีการที่ปลอดภัย กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

     นอยที่สุดและถูกตองตามกฎหมาย   

   5. จดัใหมชีองทางสือ่สารใหแกผูมสีวนไดเสยี ในการสอบถาม แจงขอมลู ขอรองเรยีน หรอืขอสงสยัในรายงานการเงนิ 

    ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

     กรณสีบืคนขอมูลของบรษิทั สามารถดไูดจากเวบ็ไซตของบรษิทั http://www.sahaunion.co.th/ut ทัง้นี ้เลขานกุาร 

     บริษัทเปนผู ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 
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     กรณขีอสงสยัรายงานทางการเงนิ สามารถตดิตอสอบถามผูจดัการบญัชแีละการเงนิ และ/หรอื กรรมการผูจดัการ 

     ทางโทรศัพทหมายเลข 02-3231085-87 

     กรณีแจงขอมูล ขอรองเรียน สามารถแจงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพทหมายเลข  02-323 

     1085-87  เพื่อรายงานใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายดำเนิน 

     การสอบสวน / แกไขปญหาตามความเหมาะสม   หากขอรองเรียนมีมูลความจริง  ทั้งนี้  บริษัทฯ มีมาตรการใน 

     การเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับเปนความลับและคุมครองผูใหขอมูล 

   ข) แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

     สังคม และชุมชน 

      สงเสรมิและปลกูฝงใหผูบรหิารทกุระดบั และพนกังานมคีวามรบัผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมและเปนประโยชน 

      ตอสังคมและชุมชน  

      สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนโดยกำหนด 

      เปนนโยบายและเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนที่ทราบ 

      ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการทำงานตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจ  

      เกิดขึ้น รวมถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา และลดความสูญเปลาโดยไมจำเปน 

      กำหนดนโยบายในเรือ่งการดแูลรกัษาสิง่แวดลอม และมแีนวปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรม ทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบ 

      ตอสิ่งแวดลอม 

      ไมสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ และขอกำหนดที่เกี่ยวของ 

      เปดเผยขอมูลที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอตอสังคม  (Corporate Social 

      Responsibilities) ดังกลาวขางตนไวในรายงานประจำป 

     ผูถือหุน 

      ปฏบิตัติอผูถอืหุนทกุรายอยางเทาเทยีมกนั และเปนธรรม (Equitable Treatment) และเปนไปตามหลกัเกณฑ 

      ที่กฎหมายกำหนด 

      เคารพสิทธิของผูถือหุนภายใตองคประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  

      ปฏิบัติหนาที่  ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความสุจริตใจ และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญ  

      และรายยอย และเพื่อผลประโยชนของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยรวม  

      บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหมคีวามเจรญิกาวหนา มัน่คง และกอใหเกดิผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแกผูถอืหุน 

      ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยงผูที่มีความรู ประสบการณ และความชำนาญ  

      รายงานสถานะ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถวน 

      ตามความเปนจริง  

      ลูกคา 

      ยึดมั่น และถือปฏิบัติในการดำเนินงานดวยความซื่อตรง โปรงใส และพึงปฏิบัติตอลูกคาทุกรายดวยความ 

      เทาเทียมกัน 

      ผลิต สงมอบ และใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตองการหรือสูงกวาความ 

      คาดหมายของลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

      เผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพื่อใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสินคา และบริการ  

      จัดใหมีหนวยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือขอรองเรียน 

      เกี่ยวกับตัวสินคา หรือการบริการอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกลาวไปพิจารณา ปรับปรุง และดำเนิน 

      การแกไขอยางรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร 

      รักษาความลับของลูกคา โดยไมนำไปเผยแพรหรือใชเพื่อประโยชนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

      สรางความสัมพันธอันดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง 
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      คูคาและเจาหนี้ 

      ปฎบิตัอิยางเสมอภาค และเปนธรรม และตัง้อยูบนพืน้ฐานของการไดรบัผลตอบแทนทีเ่ปนธรรมทัง้สองฝาย 

      ไมเรียกรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชนตามขอตกลงทางการคา หากพบขอมูลวา 

      มีการเรียก รับ หรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะรวมกันกับคูคาตรวจสอบขอ 

      เท็จจริง และแกไขปญหาใหเสร็จสิ้นอยางรวดเรว็ 

      ไมใชอำนาจหนาที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหนาที่ของผูอื่น เพื่อประโยชนของตน หรือชวยเหลือผูอื่นในทาง 

      มิชอบ 

      ไมมสีวนรวมในกจิกรรมของคูคา ซึง่ขดัตอผลประโยชน หรอือาจกอความเสยีหายแกบรษิทั รวมทัง้ไมทำงาน 

      สวนตัว หรือรับทำงานใหผูอื่นในงานที่เหมือนกับงานของบริษัท แมวางานนั้น จะทำนอกเวลาทำงานของ 

      บริษัทก็ตาม 

      ปฏบิตัติามเงือ่นไข สญัญา และขอตกลงทีท่ำกบัคูคาอยางเครงครดั หากมกีรณทีีไ่ม สามารถปฎบิตัใิหเปนไป 

      ตามขอตกลงในกรณีใดได บริษัทฯ จะรวมกันกับคูคาในการพิจารณาหาแนวทางแกไขทันที 

     คูแขงทางการคา 

      ปฏบิตัติอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกบัหลกัสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแขงขนั 

      ทางการคาที่ดี 

      ไมละเมิด หรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล  

      ไมพยายามทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง 

     พนักงาน 

      ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

      ใหความเอาใจใสและชวยดำเนนิการใด ๆ ทีจ่ะรกัษาสภาพแวดลอมในสถานทีท่ำงานใหมคีวามความปลอดภยั  

      และถูกสุขอนามัยตลอดเวลา  

      ดูแลเอาใจใส ใหความสำคัญตอการพัฒนา การถายทอดความรู และความสามารถของพนักงานโดย 

      ใหโอกาสพนักงานอยางทั่วถึง และสม่ำเสมอ 

      ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

      แตละคน 

      การแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษพนักงานตองกระทำดวยความเสมอภาค  

      สุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการ 

      ปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ 

      สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแกไขปญหาของบริษัทฯ 

            รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และเสมอภาค  

      พนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบดวยตนเอง และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ 

      บริษัทฯ อยางเครงครัด 

      สงเสรมิใหพนกังานมสีทิธสิมัครเขาเปนสมาชกิกองทนุสำรองเลีย้งชพีพนกังานในกลุมสหยเูนีย่น  ซึง่ปจจุบนั 

      มีพนักงานทุกคนของบริษัท เปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 

   ในป 2555 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย โดยสรุป ดังนี้ 

    รวมกับชุมชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดกฐินสามัคคี 

    บริจาคเงิน สิ่งของใหกับโรงเรียน  หนวยงานราชการ และมูลนิธิเนื่องในวาระตางๆ  

    จัดกิจกรรม Big Cleaning  รวมถึงการกำจัดยุง แมลงบริเวณรอบโรงงาน หอพัก และโรงอาหาร 

    จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับบริษัทในกลุมเขตบางปู 

    ชวยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัย  

    ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 5 ปติดตอกัน  

    (พ.ศ. 2550 – 2555)  ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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(5) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

   คณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่ดูแล ใหมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา  

โดยมอบหมายให 

    กรรมการผูจดัการ เปนผูดแูลรับผดิชอบรวมกบัผูจดัการฝายบญัชแีละการเงนิ และเลขานกุารบรษิทัทำหนาทีต่ดิตอ 

    สื่อสารและใหขอมูลแกผูถือหุน 

    เลขานุการบริษัทเปนผู ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 

   ผูลงทุนและผูสนใจทั่วไป สามารถสืบคนขอมูลซึ่งนอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดและผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยฯ  แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปแลว  ผูลงทุนและผูสนใจ สามารถเขา

ถึงและ/หรือ Download รายงานประจำปของบริษัท  โดยผานชองทางเว็บไซต ของบริษัท http://www.sahaunion.co.th/ut      

ทัง้นีข้อมลูทีเ่ผยแพรมทีัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ หรอื สามารถตดิตอไดที ่ฝายบญัชแีละการเงนิ ทีห่มายเลขโทรศพัท     

02-3231085-93  ตอ 1113      

(6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการมบีทบาทสำคญัในการกำกบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทั คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบ 

ตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ คณะกรรมการมีหนาที่ในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของ

บริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหนาที่(Accountability) ของคณะกรรมการ

ที่มีตอบริษัทและผูถือหุน 

 ก) โครงสรางคณะกรรมการ 

 1. ในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจำป คร้ังที ่19 เมือ่ วนัที ่24 เมษายน 2555 ทีป่ระชมุมมีตกิำหนดคณะกรรมการมจีำนวน  

  9 คน  ประกอบดวย 

   กรรมการที่เปนผูบริหาร  2  คน  

   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  4  คน 

   กรรมการอิสระและตรวจสอบ  3  คน (คิดเปน 1 ใน 3 ของ   คณะกรรมการทั้งคณะ) 

   ประธานกรรมการมิใชบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ  โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการมีอำนาจหนาที่ 

   ความรับผิดชอบตางกัน 

   รายนามคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ตามหนา 12 และหนา 15 

 2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ 3 ป 

 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  

  (ก) ถอืหุนไมเกนิรอยละหนึง่ของจำนวนหุนทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บริษทัรวม ผูถอืหุน 

   รายใหญ หรอืผูมอีำนาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหนบัรวมการถอืหุนของผูทีเ่กีย่วของของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดวย 

  (ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ 

   ควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจ 

   ควบคุม ของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขอ 

   อนุญาตตอสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา 

   ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย-ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

  (ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เปน บิดามารดา  คู- 

   สมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ 

   การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

  (ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ 

   ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย 

   เปนผูถอืหุนทีม่นียั หรอืผูมอีำนาจควบคมุของผูทีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม  

   ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 

   สองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 
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    ความสมัพนัธทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทำรายการทางการคาทีก่ระทำเปนปกตเิพือ่ประกอบกจิการ การเชา 

    หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

    ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง 

    เปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 

    ของบริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปน 

    ไปตามวธิกีารคำนวณมลูคาของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุวาดวยหลกัเกณฑ 

    ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน 

    ระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสมัพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  (จ) ไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูมอีำนาจควบคมุ 

   ของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ 

   บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู  เวนแต 

   จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 

  (ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

   ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี 

   อำนาจควบคมุของบรษิทัฯ และไมเปนผูถอืหุนทีม่นียั ผูมอีำนาจควบคมุ หรอืหุนสวนของผูใหบรกิารทางวชิาชพีนัน้ดวย 

   เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน 

  (ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู 

   ที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

  (ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน 

   หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 

   หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง 

   เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย 

  (ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผูขออนุญาต  

      ภายหลงัไดรบัการแตงตัง้ใหเปนกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเปนไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถงึ (ฌ) แลว กรรมการอสิระอาจไดรบั 

มอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ 

เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 4. การดำรงตำแหนงงานปจจุบันของกรรมการแตละราย  ไดแสดงไวตามหนา 4-5 

 5. เลขานกุารบรษิทัรบัผิดชอบดำเนนิการตามทีก่ำหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัย (ฉบับที ่4) พ.ศ.2551  

  มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 

 

 ข) คณะกรรมการชุดยอย 

  คณะกรรมการชดุยอยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึง่ขอบเขต 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด ไดระบุไวตามหนา 13-14   

   คณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอสิระ มคีณุสมบตัคิรบถวนตามเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย โดยม ี

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูที่มีความรูและประสบการณ

ในการสอบทานงบการเงิน  ซึ่งรายละเอียดวุฒิการศีกษาและประสบการณ ตามหนา 4 

   ดร.พิลาศพงษ  ทรัพยเสริมศรี ซึ่งดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปนกรรมการ 

ตรวจสอบ/อิสระ  
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 ค) บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

   คณะกรรมการบริษัท 

   1) กำหนดทิศทาง เปาหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ 

   2) กำกับดูแลการบริหารจัดการ  ใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

   3) กำกับดูแลใหบริษัทฯ มีบัญช ีและมีรายงานทางการเงินที่เปดเผยถูกตองครบถวน 

   4) พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจำปตามที่กรรมการผูจัดการเสนอ 

   5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเงินคาตอบแทนการทำงานแตละป ของกรรมการผูจัดการ  

   6) กำหนดจายเงินบำเหน็จรางวัลแกพนักงาน  

   7) กำหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน 

   8) ปฏิบัตกิารใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับ  และมติของที่ประชุมผูถือหุน 

   9) ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน  หรือ 

    บุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

 

   คณะกรรมการตรวจสอบ 

   1) สอบทานใหบรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยางถกูตอง เพยีงพอ และเปนไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

   2) สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ 

    เหมาะสม  และมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ 

    เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน 

   3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

    แหงประเทศไทยและกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

   4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคา 

    ตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมทัง้เขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอย 

    ปละ 1 ครั้ง 

   5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอ 

    กำหนดของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี ้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงูสุดตอบริษัท 

   6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง 

    ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี ้

     ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

     ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

     ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยขอกำหนดของตลาดหลกัทรพัย  

     หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

     ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

     ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

     จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

     ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)  

     หรือขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ 

     รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ 

     มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

     ใหฝายจัดการมีการแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบตลอดจนเรงรัดใหแกไขขอบกพรองนั้น 

     ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาสำคัญ 

     ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
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   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

   1) กำหนดแนวทางการสรรหากรรมการบริษัท 

   2) คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม   

   3) พิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ 

   4) กำหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการโดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 ง) การประชุมคณะกรรมการ 

   บริษัทกำหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน  ยกเวนแตกรณีที่มีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติม 

   ตามความเหมาะสม โดยจัดทำตารางการประชุมประจำปไวเปนการลวงหนา ในการประชุมแตละครั้งจะจัดสงหนังสือ

   เชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหแกคณะกรรมการ ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

   ระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุม สนับสนุนใหมีการพิจารณาประเด็นตางๆ อยางโปรงใส และจัดสรรเวลา 

   อยางเพียงพอในการนำเสนอรายละเอียดตางๆ ใหแกคณะกรรมการที่จะพิจารณาและให ขอคิดเห็นอยางละเอียด 

   ถี่ถวน และจัดใหมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็นสำคัญๆ ซึ่ง 

   จะถูกจัดเก็บไวอยางเปนระเบียบเพื่อการตรวจสอบ 

   ในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 12 ครั้งตามที่กำหนดไวลวงหนา ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง 

    ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ และ 

    กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องการประชุมซึ่งจะบรรจุไวในวาระอื่นๆ 

    เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบกอนการประชุม 

    ลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาขอมูล 

    ใชเวลาไมตำ่กวา 2 ชม. ซึง่เพยีงพอทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรือ่งและกรรมการจะอภปิรายปญหาสำคญักนัอยางรอบคอบ 

    โดยทั่วกัน  ซึ่งประธานกรรมการไดสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการทุกคนใหความสนใจกับ 

    ประเด็นทุกเรื่องที่นำสูที่ประชุม รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการ 

    มีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 

    ปญหาโดยตรง เชนสถานการณดานการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต เปนตน และเพื่อมีโอกาสรูจักผู 

    บริหารระดับสูงสำหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

    คณะกรรมการสามารถขอขอมูลที่จำเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่น 

    ที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว 

    กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจำเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับ 

    การจดัการทีอ่ยูในความสนใจ โดยไมมฝีายจดัการรวมดวย และจะแจงใหกรรมการผูจดัการทราบถงึผลการประชมุดวย 

    จำนวนครั้งที่กรรมการแตละราย เขาประชุม ตามหนา 14  

 จ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบรษิทัตองประเมนิผลการปฏบิตังิานดวยตนเองเปนประจำทกุป  ซึง่ในป 2555 ไดประเมนิตนเอง และนำเขา 

พิจารณารวมกัน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  ผลการประเมินเทียบกับป  2554   

      หัวขอประเมิน    2555   2554 

  1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   94.44%     93.89% 

  2. บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                         91.51%                86.11% 

  3. การประชุมคณะกรรมการ    96.53%    93.40% 

  4. การทำหนาที่ของกรรมการ    94.84%    89.68% 

  5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ    97.22%    92.78% 

  6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร    91.20%    87.50% 

                    คะแนนรวม    93.72%    89.87% 
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 ฉ) คาตอบแทน 

   คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีหนาที่เสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคาตอบแทนคณะกรรมการ 

   ภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

   ผูถือหุนมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ และนโยบายการกำหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตองนำเสนอ 

   คาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนเปนผูพิจารณาโดยกำหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจำปผูถือหุน 

   คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง อยูภายใตกรอบโครงสรางเงินเดือนตามกลุมงาน ซึ่งมีการ 

   ปรบัปรงุเปนครัง้คราว และเปนไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการกำหนด  โดยระดบัคาตอบแทนจะพจิารณา 

   จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 

   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารประจำป 2555  ไดแสดงไวที่หนา  16 

 ช) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

   คณะกรรมการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติ 

หนาที่  เชนหลักสูตร DAP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักสูตรบริหารความ

เสี่ยงสำหรับผูบริหาร เปนตน 

   เลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการ 

แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

   กรรมการผูจัดการมีหนาที่รายงานเพื่อทราบเปนประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน รวมถึงมีการเตรียมพรอม  

ในกรณีที่ตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

   กรรมการผูจัดการมีหนาที่รายงานเปนประจำทุกปถึงโครงการสำหรับพัฒนาผูบริหารและสิ่งที่ไดทำไปในระหวางป  

 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
  บริษัทฯ มีนโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกำหนดในระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  ซึ่งพนักงาน ผูบริหาร และ

กรรมการไดรับทราบถึงการหามใชอำนาจหนาที่ของตน หรืออาศัยอำนาจหนาที่ของผูอื่นเพื่อประโยชนของตน หรือชวยเหลือผูอื่น

ในทางมิชอบ และตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากเกิดการกระทำผิดขางตน    

   ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย บริษัทฯ ใหกรรมการ และผูบริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในระยะเวลา 14 วัน กอนการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงินประจำงวด หรือไตรมาสตางๆ  และภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการ

เปดเผยขอมูลนั้นแลว  

   บริษัทฯ ใหกรรมการและผูบริหารรายงานการมีสวนไดเสียและการถือครองหลักทรัพย เปนประจำทุกปหรือเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลง และใหเลขานุการบริษัทเปนผูเก็บรักษา 

  ในป 2555 ไมพบการกระทำความผิดดังกลาวและไมมีกรณีกรรมการ/ผูบริหารของบริษัทฯมีการซื้อขายหลักทรัพยโดยใช

ขอมูลภายใน 
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   ในป 2555 บริษัทฯ ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน  

5 ปติดตอกัน (พ.ศ. 2550 – 2555)  ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

สังคมและชุมชน  โดยสรุป ดังนี้ 
 

  กิจกรรม ดานศาสนา  พนักงานรวมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา ที่จังหวัด สุพรรณบุรี, อยุธยา และอางทอง 

กิจกรรม ดานการศึกษา    
ตัวแทนบริษัทฯ มอบหนังสือศาสนากับพระมหากษัตริยไทย  
ใหแก โรงเรียนและหนวยราชการบางแหง ในจังหวัดสมุทรปราการ 

กิจกรรม ดานสิ่งแวดลอม    ผูบริหารฯ และพนักงาน รวมปลูกตนไมวันแม 12 ส.ค.55  บริเวณพื้นที่วางหลังโรงงาน  
เพื่อชวยกันรักษาธรรมชาติใหนาอยูอาศัยยิ่งขึ้น 

กิจกรรม ดานสังคม  ตัวแทนของบริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรม โครงการปลูกตนไม, สรางฝาย, 
ขยายคูคลอง, สนองพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
โดยปลูกปาชายเลน 8,580 ตน  ณ สถานพักผอนกรมพลาธิการทหาร(สถานตากอากาศบางปู)  
จ.สมุทรปราการ 

กิจกรรม ดานแรงงานสัมพันธ 
- ตัวแทน ฝายนายจางและฝายลูกจาง เขารวมรับรางวัลสถานประกอบการดีเดน  
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจำป 2555 จาก ผูชวยรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
- ตัวแทน ของบริษัทฯ เขารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน ประจำป 2554 จาก ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กทม. 

กิจกรรม ดานสุขอนามัย 
- จัดใหมีการแขงขันกีฬามหาสนุก เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดออกกำลังกาย  
   (ฟุตบอล ชาย-หญิง ผูอาวุโส) 
- จัดใหมีการทำความสะอาดโรงอาหาร, ฉีดยาฆายุงและแมลง เพื่อสุขอนามัยเปนประจำทุก 3 เดือน 

®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡®°√√¡‡æ◊ËÕ —ß§¡    °‘°‘  
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   บรษิทัไดจดัทำขอบงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบในเรือ่งการสอบทานใหบรษิทั 

มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

   ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาและใหความเหน็ชอบตอแผนงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนรบัทราบ 

ผลการตรวจสอบ   พิจารณารายงานของฝายจัดการและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการบริหารในการแกไขขอบกพรอง   

และติดตามผลการปรับปรุงแกไข  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส  

   นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด โดย

ไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ เขารวม เพื่อรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชีและใหขอคิดเห็นตอแผนการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวา

กระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได  ซึ่งผูสอบบัญชีฯ ไดให

ความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ  

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  2/2556  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ 2556   คณะกรรมการบริษัทใหความ

เห็นชอบถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำป 2555   วาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ

และเหมาะสม ตามองคประกอบหลักทั้ง 5 สวน   ดังนี้  

สวนที่  1. องคกรและสภาพแวดลอม  

 คณะกรรมการบริษัท ไดดูแลใหมีการกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได  โดยรวมพิจารณา ทบทวนและ 

 ใหความเห็นชอบแผนประจำปตามที่ฝายบริหารจัดทำแผนดำเนินงานภายใตสถานการณตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ 

 เปลี่ยนแปลงไป  และไมเปนเหตุจูงใจใหพนักงานอาจมีการทุจริต 

 โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ไดกำหนดสายการบังคับบัญชา ไวอยางชัดเจน  มีการจัดทำเปนเอกสารระเบียบปฏิบัติ คูมือ 

 การทำงาน รวมถงึคูมอืการกำกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิเปนลายลกัษณอกัษร เพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตังิาน 

 ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดใหผูบริหาร และผูจัดการทุกระดับ รวมถึงพนักงานที่ทำ 

 หนาที่ทางธุรกรรมกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอกลงนามในหนังสือรับรองการไมกระทำการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยง 

 ทางผลประโยชน 

สวนที่  2. การบริหารความเสี่ยง  

 คณะกรรมการบรษิทั กำหนดใหฝายบรหิารรายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งสภาวะการตลาด  อตัราแลกเปลีย่น 

 เงินตรา  การสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะ การซื้อฝายที่ตองพิจารณาถึงแผนการใช   ปริมาณฝายคงเหลือ  ราคาและระยะเวลา 

 สงมอบ  และ ผลประกอบการของบริษัทรวม  ซึ่งคณะกรรมการบริษัท/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเปนประจำ 

 เพื่อปรึกษาหารือและประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงตางๆ ตลอดจนเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ 

 ตางประเทศ ทีจ่ะสงผลกระทบการดำเนนิงานของบรษิทัฯ ซึง่ในป 2555 มเีกดิเหตกุารณเชน การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 

 ที่มีผลทำใหผลผลิตฝายลดลง ความผันผวนของราคาฝายที่เปลี่ยนแปลงตามความตองการของประเทศนำเขาฝายหรือการ 

 แกปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประชาคมยุโรป รวมถึงการแกไขปญหาระยะสั้นเกี่ยวกับหนาผาทางการเงินของสหรัฐ 

 มีผลทำใหการสั่งซื้อสินคายังอยูในระดับต่ำกวาปกติ เปนตน จะมีการวิเคราะห  กำหนดแนวทางการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

 ดำเนินการ  ตลอดจนการรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติและผลลัพธที่ได  

 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ โดยแตงตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทบทวน กิจกรรม หรือกระบวนการ 

 ภายใน โดยจัดทำบัญชีความเสี่ยง  และแผนงานเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ใหสำนักตรวจสอบภายใน นำผลการ 

 ประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการ และ/หรือคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ 

สวนที่  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร    

 บรษิทัฯ ไดแบงแยกหนาทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิการบนัทกึรายการ และการดแูลการจดัเกบ็ทรพัยสนิออกจากกนั 

 โดยเด็ดขาด  มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนเปนลาย 

 ลักษณอักษร  บริษัทฯ ทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยถือเสมือน 

 เปนรายการทีก่ระทำกบับคุคลภายนอก และนำเรือ่งเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา กอนเสนอขออนมุตัใินการประชมุ 

 คณะกรรมการบริษัท 

“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π    ° ° 
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สวนที่  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  

  คณะกรรมการบริษัทใหฝายบริหารจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งใหผูที่ 

  เกีย่วของเขาชีแ้จง ตอบขอซักถาม ซึง่จะมกีารบนัทกึ ความเหน็ หรอืขอสงัเกตของกรรมการในรายงานการประชมุกรรมการ   

  การปฏิบัติงานดานบัญชี  มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ เปนหมวดหมู ตามระยะเวลา 

  ที่กฏหมายกำหนด   มีการสอบทานนโยบายบัญชีวาเปนไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะ 

  ธุรกิจของบริษัท 

สวนที่  5.  ระบบการติดตาม  

  บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินธุรกิจทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  พรอมชี้แจง และแนวการแกไข 

  ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย  และถือเปนวาระเรื่องสืบเนื่องที่ตองแกไขอยางถูกตองและรายงาน 

  ในการประชุมกรรมการประจำเดือน 

  บริษัทฯ กำหนดใหสำนักตรวจสอบภายใน มีหนาที่สอบทานการปฏิบัติ  และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะ 

  กรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการบรหิาร และมกีารรายงานตอคณะกรรมการบรษิทั 

  ในทุกไตรมาส 

 

รายการระหวางกัน 
  

 1.  ในป 2555  บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน   ดังนี้ 

 ชื่อ / ความสัมพันธ    รายการ    จำนวนเงิน (ลบ)    นโยบายการกำหนดราคา    ความจำเปน 

 2555    2554 

 บมจ.สหยูเนี่ยน /   ซื้อวัตถุดิบ    321    807 ราคาทุนบวกกำไร    เปนการจัดหารวมกันสำหรับ 

  บริษัทใหญ        สวนเพิ่มของบริษัทใหญ    บริษัทในกลุม เพื่อมีอำนาจใน    

                                             การตอรองเรื่องราคาและปริมาณ 

 บริษัท TCUA /  ขายสินคา    59    292  ราคาทุนบวกกำไร    สนับสนุนธุรกิจปกติในลักษณะ 

 บริษัทรวม      สวนเพิ่ม supply chain   

  ซื้อสินคา    2    2    ราคาทุนบวกกำไรสวน 

     เพิ่มของบริษัทรวม 

  จำหนาย   -    4   ราคาที่ตกลงรวมกัน 

  เครื่องจักร  

  และอุปกรณ 

  รายไดคาเชา    13    12     ราคาตามสัญญา    ตามขอตกลงสัญญารวมทุน 

  รายไดอื่นๆ    6    6    ราคาตามสัญญา 

 บริษัทที่ ขายสินคาและ    9    8   ราคาทุนบวกกำไรสวน   สนับสนุนธุรกิจปกติในลกัษณะ 

 เกี่ยวของกัน /      บริการ       เพิ่ม supply chain 

 มีกรรมการรวม ซื้อสินคาและ 2    11    ราคาทุนบวกกำไรสวน 

 และ SU เปนผู วัตถุดิบ     เพิ่มของบริษัทที่  

 ถือหุนรายใหญ    เกี่ยวของกัน 

  รายไดคาเชา    6    6    ราคาตามสัญญา  ไดประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอ 

      ทรัพยสินที่ไมไดใชงานแลว /  

  รายไดอื่นๆ    3     3    ราคาตามสัญญา ไมเหมาะสมกับการผลิตปจจุบัน 

      ของบริษัทฯ 
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  2. ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี รายละเอียดดังนี้  

                                                                                                   (หนวย: พันบาท)  

       2555    2554 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน  

 บริษัทใหญ     -    700 

 บริษัทรวม       23,195     8,099 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)     1,074     753 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ถือหุนโดยบริษัทฯ)     1,143     63 

 อื่นๆ        16     13 

 รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน     25,428     9,628 

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของ  

 บริษัทใหญ       97,887    124,772 

 บริษัทรวม       293    128 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)     71    390 

 อื่นๆ        56    70 

 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน     98,307    125,360 

 

 3. นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต ของรายการซึ่งเปนธุรกิจปกติ หรือตามขอตกลงของสัญญา 

  ยังดำเนินตอไป ตามเงื่อนไขที่เปนธรรมเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน 
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   ในรอบป 2555 ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงผลขาดทุน 276.95 ลานบาท 

ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 291.66 ลานบาท  เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 14.70 ลานบาท เนื่องจากบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปร

เทคทฟีแฟบบรคิ เอเชยี จำกดั (TCUA)  มผีลประกอบการขาดทนุตอเนือ่ง จนเปนเหตเุชือ่ไดวาจะไมสามารถดำเนนิธรุกจิตอเนือ่งได  

บริษัทฯจึงตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน  TCUA  ไวเต็มจำนวนเปนเงิน 186.25 ลานบาท 

   สำหรับงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  แสดงผลขาดทุนสุทธิ 92.34 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 115.16 

ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554  ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 22.82 ลานบาท  สาเหตุหลักมาจากความซบเซาของตลาดสิ่งทอ ซึ่งไดรับผล

กระทบจากวิกฤติหนี้ในยุโรป ที่ยืดเยื้อตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทำใหปริมาณการขายสงออกไปยังตางประเทศทั้งในยุโรป และ

ญี่ปุนลดลง นอกจากนี้ยังมีปจจัยลบจาการแขงขันในดานราคา และอัตราแลกเปลี่ยน ทำใหราคาขายตอหนวยต่ำกวาในป 2554 

   การรายงานขอมูลตอไปนี้จะเปนภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 

ภาพรวม 

   ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  และ 2554  มีดังนี้ 

                                               (หนวย :ลานบาท) 

       สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

        เพิ่ม(ลด) 

       ป 2555         ป 2554         จำนวน            รอยละ 

 รายไดจาการขายและบริการ    711.65     1,089.13     (377.48)    (34.66) 

 รายไดอื่น ๆ      82.27     107.59     (25.32)     (23.53) 

 ตนทุนขาย      795.22     1,065.77     (270.55)    (25.39) 

 คาใชจายในการขาย    26.10    23.65    2.45    10.36  

 คาใชจายในการบริหาร    62.33     40.29    22.04    54.70  

 ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน    16.95     -       16.95 - 

 คาใชจายทางการเงิน    3.18    0.96    2.22    231.25  

 กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน    (109.86)    66.05     (175.91)     (266.33) 

 คาใชจายภาษีเงินได    -       53.55    53.55     (100.00) 

 สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม    17.52     10.32     7.20     69.77  

 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ    (92.34)    22.82     (115.16)    (504.65) 

 

  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น 115.16 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554  ซึ่งมีผล

กำไรสุทธิ 22.82 ลานบาท  โดยรายไดจากการขายและบริการลดลงจำนวน 377.48 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 34.66  

 
วิเคราะหผลการดำเนินงาน 
(1) รายได 
 

รายไดอื่น 

การขายและบริการ 

10 

90 
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                                 (หนวย :ลานบาท) 

       สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

        เพิ่ม(ลด) 

       ป 2555         ป 2554         จำนวน            รอยละ 

 รายไดจาการขายและบริการ    711.65     1,089.13     (377.48)   (34.66) 

 รายไดอื่น ๆ      82.27     107.59     (25.32)    (23.53) 

 รวมรายได     793.92    1,196.72   (402.80)    (33.66) 

 

 ก) รายไดจากการขายและบริการ 

  บรษิทัฯมรีายไดจากการขายและบรกิาร ลดลง 377.48 ลานบาท คดิเปนรอยละ 34.66 ซึง่ผลกระทบจากวกิฤตหินีท้ีย่ดืเยือ้ 

ในยุโรป สงผลใหตลาดสิ่งทอซบเซาลง ทำใหปริมาณการสั่งซื้อสินคาลดลง 

 ข) รายไดอื่น 

  บริษัท ฯ มีรายไดอื่นลดลง 25.32 ลานบาท เนื่องจากรายไดจากการขายเศษวัตถุดิบมีราคาตอน้ำหนักลดลงตามราคาซื้อ

ขายวัตถุดิบที่ลดลง 

 

(2) คาใชจาย 

                                 (หนวย :ลานบาท) 

       สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

        เพิ่ม(ลด) 

       ป 2555         ป 2554         จำนวน               %  

 ตนทุนขาย      795.22     1,065.77     (270.55)    (25.39) 

 คาใชจายในการขาย    26.10    23.65    2.45    10.36  

 คาใชจายในการบริหาร    62.33    40.29    22.04    54.70  

 ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน   16.95     -      16.95 - 

 

 ก) ตนทุนขาย 

  ตนทุนขายสินคาและบริการ ลดลง 270.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.39  ลดลงในสัดสวนที่นอยกวารายได สืบเนื่อง 

มาจากตนทุนแรงงานสูงขึ้นจาการปรับอัตราคาจางขั้นต่ำ  ตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2555 

 ข) คาใชจายในการขาย 

  คาใชจายในการขาย เพิ่มขึ้น  2.45   ลานบาท  คิดเปนรอยละ 10.36   ไดแกคาใชจายในการสงออกที่เพิ่มขึ้น 

 ค) คาใชจายในการบริหาร  

  คาใชจายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 22.04  ลานบาท เนื่องจากในป 2554  มีการโอนกลับ(ลดคาใชจาย)รายการคาเผื่อการ

ลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด (UBM)  จำนวน 20.97 ลานบาท  

 ง) ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 

  บริษัทฯ มีขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 16.95 ลานบาท จากการตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน TCUA 

 จ) คาใชจายทางการเงิน 

  บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงิน  เพิ่มขึ้น 2.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 231.25   เปนดอกเบี้ยจาย 3.18 ลานบาท จาก

การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  
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 ฉ) สวนแบงกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

  บริษัทฯรับรูกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 17.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.77 ซึ่ง

บริษัทฯไดบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด 

(3) กำไร(ขาดทุน) 

  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 92.34 ลานบาท ขาดทุนมากขึ้น 115.16 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 

 สรุป บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ  2.52 บาทตอหุนสามัญ ลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 0.04 บาทตอหุนสามัญ 

 

การวิเคราะหฐานะการเงิน 

(1) การวิเคราะหสินทรัพย 

                                 (หนวย :ลานบาท) 

       สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

        เพิ่ม(ลด) 

       ป 2555         ป 2554         จำนวน               %  

 รวมสินทรัพย     1,102.69     1,143.47     (40.78)    (3.57) 

 รวมหนี้สิน      292.54     268.31    24.23     9.03  

 รวมสวนของผูถือหุน     810.15     875.16     (65.01)    (7.43) 

 

  รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของผูถือหุน  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2555  เมื่อเทียบกับ 

ยอดคงเหลือ ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554  มีดังนี้ 

  ก) สินทรัพย 

   ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษัทฯมีสินทรัพยรวมจำนวน  1,102.69  ลานบาท ลดลงจากป 2554 จำนวน  40.78 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.57 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 

    เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดจำนวน   36.12 ลานบาท คดิเปนสดัสวนรอยละ 3.28 ของสนิทรพัยรวม    เพิม่ขึน้ 

    25.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 236.94  เนื่องจากไดรับชำระคาสินคาจากลูกคามาชวงสิ้นป 

    ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจำนวน   121.37 ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ  11.01 ของสินทรัพยรวม   เพิ่มขึ้น 

    69.60  ลานบาท คิดเปนรอยละ 134.44   เนื่องจากยอดขายในไตรมาสที่ 4 ของป 2555  สูงกวาป 2554  สงผลให 

    ยอดคงคางของลูกหนี้การคามียอดเพิ่มขึ้นตามไปดวย ในการขายสินคาใหกับลูกคาตางประเทศ  บริษัทฯกำหนด 

    ใหลูกคาทำการเปดเลตเตอรออฟเครดิตกอนการสงมอบและบริษัทฯไดกำหนดหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย 

    จะสูญไว โดยพิจารณาจากระยะที่คางชำระเกินกำหนด และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคารายตัว  ซึ่งใน 

    ป 2555 ไมมีลูกหนี้การคาที่คางชำระเกินกำหนด บริษัทฯจึงไมมีความจำเปนตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

    สินคาคงเหลือจำนวน  215.08 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.51 ของสินทรัพยรวม   ลดลง 151.35 ลานบาท  

    คิดเปนรอยละ  41.30  สวนใหญเปนการลดลงของสินคาสำเร็จรูป  และวัตถุดิบ เนื่องจากลูกคาลดการสั่งซื้อลงทั้ง 

    ตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ   

    เงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน   209.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ  19.01  ของสินทรัพยรวม  เพิ่มขึ้น 27.45  

    ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.07   โดยเงินลงทุนที่เพิ่ม ไดจากบริษัท ยูนิไฟเบอร จำนวน 104.85  ลานบาท และเงิน 

    ลงทนุทีล่ดลงจากบรษิทั TCUA จำนวน 77.40 ลานบาท เนือ่งจากเกดิความไมแนนอนในการดำเนนิธรุกจิ บรษิทั ฯ  

    จึงพิจารณาลดมูลคาเงินลงทุนลงทั้งจำนวน 

    ที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน  333.10 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ  30.21 ของสินทรัพยรวม  ลดลง 19.32  

    ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.48  เนื่องจากบริษัทฯ ไดขายทรัพยสินที่ไมไดใชงานออกไป 
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  ข) หนี้สิน 
   ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555  บริษัทฯมีหนี้สินรวมจำนวน  292.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 24.23 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 9.03 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำวน  60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.51 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 60 ลานบาท 
    เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่จำนวน  143.16 ลานบาท คดิเปนรอยละ 48.94 ของหนีส้นิรวม  ลดลง 18.78 ลานบาท 
    คิดเปนรอยละ 11.60  เกิดจากการลดลงของเจาหนี้รายใหญ และตามยอดขายสินคาที่ลดลง 
    ภาษเีงนิไดคางจาย ในป 2555 บริษทัฯ ไมมยีอดภาษทีีต่องเสยีใหกรมสรรพากร เมือ่เทยีบกบัป 2554 ทีม่ยีอดภาษ ี
    ที่ตองจายจำนวน  2.69 ลานบาท 
    สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจำนวน  41.85 ลานบาท  ลดลง 0.94  ลานบาท คิดเปนรอยละ  2.30   
    ชึ่งบริษัทฯไดปฎิบัติตามมาตราฐานการบัญชี 
  ค) สวนของผูถือหุน 
   ณ.วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯมสีวนของผูถอืหุนจำนวน  810.15 ลานบาท ลดลง 65.01 ลานบาท คดิเปนรอยละ 
7.43  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก 
    สวนที่เกี่ยวของกับผลการดำเนินงาน บริษัทฯมีผลขาดทุน  92.34 ลานบาท ในระหวางปตามมติที่ประชุมผูถือหุน  
    มีการจัดสรรจายเงินปนผล   12  ลานบาท  ซึ่งทำใหสวนของผูถือหุนลดลง  104.34 ลานบาท 
    สวนที่ไมใชเกิดจากผลการดำเนินงาน  คือรับรูกำไรสวนเกินจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายให 
    เทากับราคาตลาด  ซึ่งยังไมใชกำไรที่เกิดขึ้นจริงสุทธิแลวทั้งปเพิ่ม  39.33  ลานบาท 
   ตามที่กลาวขางตน   รวมกันแลวทำใหสวนของผูถือหุนลดลงจำนวน    65.01 ลานบาท 
แหลงที่มาของเงินทุน 
   โครงสรางเงินลงทุนของบรษิัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวยหนี้สินรวม 292.54 ลานบาท และสวนของผู
ถอืหุนรวม 810.15 ลานบาท คดิเปนสดัสวนหนีส้นิตอสวนของผูถอืหุน 0.36 ตอ 1 ดงันัน้แหลงทีม่าของเงนิลงทนุจากสวนของหนีส้นิ 
มีสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับสวนของทุน แสดงถึงสัดสวนหนี้สินของบริษัท ฯ ยังอยูในระดับต่ำ ดังนั้นเจาหนี้ของบริษัทฯจึงมี
ความเสี่ยงนอยมากในเรื่องการไดรับชำระหนี้จากบริษัทฯในอนาคต 
วิเคราะหฐานะการเงิน 
(1) การวิเคราะหสภาพคลอง 
                                       (หนวย :ลานบาท) 

        เพิ่ม(ลด) 

       ป 2555         ป 2554         จำนวน               %  

 กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน    4.42     (100.40)     104.82     104.40 

 กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน    (27.01)    25.36     (52.37)   (206.51) 

 กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน    47.99     (102.54)    150.53     146.80 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป    36.12    10.72    25.40    236.94 
 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 36.12 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน 
25.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 236.94  ซึ่งมีรายละเอียดของแหลงที่ไดมาและที่ใชไปของเงินดังตอไปนี้  
   1. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน  4.42 ลานบาท  มาจากเงินสดที่ไดจากการดำเนินงานติดลบ 188.03 
    ลานบาท และเงินสดไดมาสำหรับเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 198.60 ลานบาท สวนใหญเกิดจากบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ 
    ลดลงจากป 2554    จายคาดอกเบี้ยจำนวน  2.40  ลานบาท  และจายภาษีจำนวน 3.75  ลานบาท  
   2. เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 27.01 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ ไดใชเงินไปในการซื้อเครื่องจักรและ 
    อุปกรณ จำนวน 39.55 ลานบาท   ไดรับเงินสดจากการจำหนายเครื่องจักรและอุปกรณที่ไมไดใชงาน จำนวน 
    7.01 ลานบาท และรับเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 5.53 ลานบาท 
   3. เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 47.99 ลานบาท เ นื่องจาก บริษัทฯกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
    จำนวน 59.99  ลานบาท และจายเงินปนสำหรับป 2554 จำนวน 12 ลานบาท ในอัตราหุนละ 0.20 บาท 
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 1. อัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 1.85 เทา ตอ 1  เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งเทากับ 2.45 เทา  อัตราสวนสภาพคลองลดลง 

  เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯลดลง โดยเฉพาะสินคาคงเหลือที่ลดลงจากการใชไปในการผลิต 

 2. อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทากับ 0.71 เทา เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งเทากับ 0.28 เทา 

 3. อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทากับ 2.73 เทา เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งเทากับ 3.70 เทา 

 4. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 37  วัน  เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งเทากับ  35  วัน ซึ่งใกลเคียงกับระยะเวลาที่บริษัทฯให 

  เครดิตเทอมกับลูกหนี้การคา 

รายจายลงทุน 

         ในป  2555  บริษัทฯมีรายจายลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ จำนวน  39.55  ลานบาท 

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต 

   ปจจุบันบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดีในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  จำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ  ซึ่งการใชดุลยพินิจและการประมาณ

การดังกลาวนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว  ประเด็นที่อาจมีผลตอการดำเนินงาน หรือฐานะการ

เงินในอนาคตที่สำคัญไดแก 

  การปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ 

  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป 

  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

  ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

  สภาพปญหาวัตถุดิบที่มีความผันผวนทางดานราคา และปริมาณการสงมอบ 

  ความสามารถในการดำเนินกิจการของลูกคาที่จะฟนตัวจากปญหาภาวะวิกฤตหนี้ในยุโรป 

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

  ผูสอบบัญชีของบริษัท  คือ นายณรงค  พันตาวงษ และ/หรือนายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  และ/หรือนางสาวศิราภรณ  เอื้อ

อนันตกุล  สังกัด บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง  จำกัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป  2555  และกำหนดคา

ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับป เปนเงิน 510,000 บาท คาการสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ รวม 3 

ไตรมาส เปนเงิน 360,000 บาท  คาการสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัทรวมรวม  3 ไตรมาส เปนเงิน  90,000 บาท  รวม

เปนคาสอบบัญชีทั้งสิ้น  960,000 บาทตอป   บริษัท ไมมีการจายคาสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชีหรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของ

กับผูสอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
 

(2) คาบริการอื่น (non- audit fee)  

  บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น (Non  Audit Fee) นอกจากขางตนไมมีงานบริการอื่นที่ไมแลวเสร็จ 

ที่ตองจายในปถัดไปใหกับผูสอบบัญชี หรือสำนักงานดังกลาวอีก 

 

(2) อัตราสวนสภาพคลองที่สำคัญ 
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เรียน ทานผูถือหุน 
 
 ในป 2555  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย 
เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นางศุทธินี   ขุนวงษา   และดร.พิลาศพงษ  ทรัพยเสริมศรี  เปนกรรมการตรวจสอบ ไดจัดให 
มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดเขาประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมไดมีการหารือรวมกับฝายบริหาร   
ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยสรุปสาระในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดดังนี้ 
1. การสอบทานงานการเงิน  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2555 รวมกับฝายบริหารและสำนักงาน 
 ตรวจสอบภายใน โดยไดเชิญผูสอบบัญชีรวมประชุมทุกครั้งที่มีการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป  
 เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทำงบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปนไปตามหลักเกณฑของตลาด 
 หลกัทรพัยแหงประเทศไทย นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดประชมุรวมกบัผูสอบบัญชโีดยไมมฝีายจดัการของบรษิทัฯ  
 เขารวมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงขอสังเกตของผูสอบบัญชี และใหขอคิดเห็นตอแผนการตรวจสอบ 
 บัญชีของผูสอบบัญชี   
2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไดมี 
 การปรบัปรงุ ทบทวนใหเหมาะสมกบัสภาพการณของบรษิทั  พบวากรรมการบรษิทัฯ ผูบรหิาร และพนกังานมกีารดำเนนิธรุกจิ 
 อยางมีคุณธรรม และไมเกิดปญหาในเรื่องจรรยาบรรณใดๆ 
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  พบวาคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดดำเนิน 
 การในเรือ่งนีอ้ยางสมำ่เสมอ กลาวคอืในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั มกีารปรกึษาหารอืและประเมนิความเสีย่งเปนประจำ 
 โดยวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงตางๆ  เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติและผูรับผิดชอบดำเนินการ  ตลอดจนการรายงานความ 
 กาวหนาในการปฏบิตัแิละผลลพัธทีไ่ด  นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งระดบัปฏบิตักิาร มกีารจดัทำคูมอืการบรหิาร 
 ความเสี่ยง บัญชีความเสี่ยง เพื่อนำผลประเมินความเสี่ยงมาใชในการวางแผนตรวจติดตามภายในตอไป 
4. การสอบทานการควบคุมภายใน 
  และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได  สอบทานและพจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจำป   และ 
 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน พบวาการควบคุมภายในของ 
 บริษัทฯ มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม  รวมทั้งใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
 การตรวจสอบภายใน 
5. การสอบทานรายงานระหวางกัน 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และใหความเห็นการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ 
 มีความโปรงใส และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายโดยเทาเทียมกัน และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน เพื่อใหมั่นใจวา 
 บริษัทฯ ไดดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน และเพียงพอ 
6. การประเมินตนเอง 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของตนเอง และกรรมการทานอื่น และประเมินคณะกรรมการ 
 ทั้งคณะ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง 
 ผลการประเมินดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานครบถวนตามขอบเขต หนาที่  และความรับผิดชอบที่ไดรับ 
 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง 
 บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2555 
  โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบใหความสำคัญกับการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อให บริษัทฯ มีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี  มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 
  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                    
    
  (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ เปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ     
ในรายงานประจำป  งบการเงนิดงักลาวจดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลอืกใช
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยางสมำ่เสมอ  และใชดลุยพนิจิอยางระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุ
ในการจดัทำ  รวมทัง้มกีารเปดเผยขอมลูสำคญัอยางเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดจัดใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให
มั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่ง
ทรพัยสนิ  และเพือ่ใหทราบจดุออนเพือ่ปองกนัไมใหเกดิการทจุรติหรอืการดำเนนิการทีผ่ดิปกตอิยางมสีาระสำคญั 
 ในการนี ้  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดวยกรรรมการ
อสิระและกรรมการทีไ่มเปนผูบรหิารเปนผูดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุ
ภายใน สวนความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  เกีย่วกบัเรือ่งนี ้  ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่แสดงไวในรายงานประจำปแลว 
 คณะกรรมการบรษิทั  มคีวามเหน็วาระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ  โดยรวมอยูในระดบัทีน่าพอใจ
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความนาเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 
2555 
       
    ในนามของคณะกรรมการบรษิทั 
 
 
 
  
 (นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา) (นายวิชัย ชัยฐานียชาติ) 
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ 
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เสนอตอผูถือหุน 
ของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บรหิารพจิารณาวาจำเปนเพือ่ใหสามารถจดัทำงบการเงนิทีป่ราศจาก 
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะ เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวา งบการเงนิปราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิ 
อันเปนสาระสำคัญหรือไม 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตอง 
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง
ความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ
เสนองบการเงินโดยรวม  
 
ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
 
 
ณรงค พันตาวงษ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
 
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด 
กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ 2556 

31 ธันวาคม 2555 
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หนวย : บาท 

สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  36,120,129  10,722,526  36,120,129  10,722,526  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 8  121,372,222  51,767,832  121,372,222  51,767,832  

สินคาคงเหลือ 9  215,084,349  366,430,943  215,084,349  366,430,943  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  4,247,148  1,368,200  4,247,148  1,368,200  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  376,823,848  430,289,501  376,823,848  430,289,501  

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทรวม  10  209,568,881  182,125,338  25,000,100  211,247,100  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  11  135,649,300  125,399,300  135,649,300  125,399,300  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  12  47,223,482  52,885,144  47,223,482  52,885,144  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13  333,102,702  352,416,934  333,102,702  352,416,934  

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น  323,869  357,870  323,869  357,869  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  725,868,234  713,184,586  541,299,453  742,306,347  

รวมสินทรัพย  1,102,692,082  1,143,474,087  918,123,301  1,172,595,848  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π ∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π     ßß  
 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π ∫· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π (μàÕ)(μàÕ)  ß ß 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 14   60,000,000  6,836  60,000,000  6,836  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 15  143,158,825  161,933,421  143,158,825  161,933,421  

ภาษีเงินไดคางจาย  -  2,694,041  -  2,694,041  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  93,470  10,855,313  93,470  10,855,313  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  203,252,295  175,489,611  203,252,295  175,489,611  

หนี้สินไมหมุนเวียน      

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 16  41,845,642  40,911,807  41,845,642  40,911,807  

รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี 12  47,444,566  51,911,234  47,444,566  51,911,234  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  89,290,208  92,823,041  89,290,208  92,823,041  

รวมหนี้สิน  292,542,503  268,312,652  292,542,503  268,312,652  

สวนของผูถือหุน      

ทุนเรือนหุน      

ทุนจดทะเบียน      

 หุนบุริมสิทธิ 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 17  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 17  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  

กำไร (ขาดทุน) สะสม       

 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 18  150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000  

 ยังไมไดจัดสรร   (33,065,352) 71,278,229  (148,228,702) 140,723,696  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  93,214,931  53,883,206  23,809,500  13,559,500  

รวมสวนของผูถือหุน   810,149,579   875,161,435   625,580,798   904,283,196  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,102,692,082  1,143,474,087  918,123,301  1,172,595,848  

      

       

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท 
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หนวย : บาท 

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได      

รายไดจากการขายและบริการ  711,651,429  1,089,134,304  711,651,429  1,089,134,304  

รายไดอื่น  

 รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ  18,502,332  47,169,128  18,502,332  47,169,128  

 กำไรจากการจำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ  4,215,194  6,342,600  4,215,194  6,342,600  

 รายไดคาเชา  18,271,822  18,073,065  18,271,822  18,073,065  

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  12,715,531  14,709,300  12,715,531  14,709,300  

 รายไดเงินปนผล 11  5,530,000  1,750,000  5,530,000  1,750,000  

 อื่นๆ  23,035,675  19,549,949   25,239,976  21,754,250  

รวมรายได  793,921,983  1,196,728,346   796,126,284  1,198,932,647  

คาใชจาย      

ตนทุนขายและบริการ  943,617,297  927,344,766  943,617,297  927,344,766  

รายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) 9  (148,401,390) 138,428,025  (148,401,390) 138,428,025  

รวมตนทุนขาย  795,215,907  1,065,772,791  795,215,907  1,065,772,791  

คาใชจายในการขาย  26,098,948  23,650,212  26,098,948  23,650,212  

คาใชจายในการบริหาร  62,334,840  40,289,269  62,334,840  40,289,269  

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 10.1  16,950,552  -  186,247,000  -  

รวมคาใชจาย  900,600,247  1,129,712,272  1,069,896,695  1,129,712,272  

กำไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม     

 คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายทางภาษ ี  (106,678,264) 67,016,074  (273,770,411) 69,220,375  

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10.2  17,516,670  10,317,803  -  -  

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงิน      

 และคาใชจายทางภาษี  (89,161,594) 77,333,877  (273,770,411) 69,220,375  

คาใชจายทางการเงิน  (3,181,987) (963,770) (3,181,987) (963,770) 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางภาษี  (92,343,581) 76,370,107  (276,952,398) 68,256,605  

คาใชจายภาษีเงินได 20  -  (53,553,846)  -  (53,553,846) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป  (92,343,581) 22,816,261   (276,952,398)   14,702,759  

กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 21      

กำไร (ขาดทุน)   (2.52) 0.04  (6.62) (0.14) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

     

สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ß ß 
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หนวย : บาท 

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป  (92,343,581) 22,816,261  (276,952,398) 14,702,759  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:      

ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย     

 หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทฯ  10,250,000  (8,250,000) 10,250,000  (8,250,000) 

 หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทรวม  29,081,725  (22,272,865) -  -  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  39,331,725  (30,522,865) 10,250,000  (8,250,000) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  (53,011,856) (7,706,604) (266,702,398) 6,452,759  

      

       

       

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

  2555 2554 2555 2554

     

สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

∫°”‰√¢“¥∑ÿπ‡∫Á¥‡ √Á® ∫°”‰√¢“¥∑ÿπ‡∫Á¥‡ √Á® ß ß 
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หนวย : บาท 

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน      

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษี  (92,343,581) 76,370,107  (276,952,398) 68,256,605  

รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปน      

 เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน      

 คาเสื่อมราคา  61,734,921  52,085,563  61,734,921  52,085,563  

 รายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (โอนกลับ)  (148,401,390) 138,428,025  (148,401,390) 138,428,025  

 กำไรจากการจำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ  (4,215,194) (6,342,600) (4,215,194) (6,342,600) 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม   16,950,552  -  186,247,000  -  

 โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของมูลคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น -   (20,967,639) -  (20,967,639) 

 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (17,516,670) (10,317,803)  -  -  

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  (567,940) (77,736) (567,940) (77,736) 

 รับรูรายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี  (2,262,368) (2,262,365) (4,466,669) (4,466,666) 

  สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  1,560,898  3,662,138   1,560,898  3,662,138  

 เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   (5,530,000) (1,750,000) (5,530,000) (1,750,000) 

 คาใชจายดอกเบี้ย  2,563,587  145,687  2,563,587  145,687  

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง      

 ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน  (188,027,185) 228,973,377  (188,027,185) 228,973,377  

สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น   (69,036,450) 139,649,670  (69,036,450) 139,649,670  

 สินคาคงเหลือ  289,321,723  (294,213,262) 289,321,723  (294,213,262) 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (1,823,481) 1,713,783  (1,823,481) 1,713,783  

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  34,001  28,000  34,001  28,000  

หนี้สินดำเนินงานลดลง      

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  (18,939,197) (101,180,714) (18,939,197) (101,180,714) 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (335,582) (6,272,582) (335,582) (6,272,582) 

 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  (627,063)  (830,325)  (627,063)  (830,325) 

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  10,566,766  (32,132,053) 10,566,766   (32,132,053) 

 จายดอกเบี้ย   (2,398,986)  (145,687)  (2,398,986)  (145,687) 

 จายภาษีเงินได   (3,749,508)  (68,128,054)  (3,749,508)  (68,128,054) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน   4,418,272   (100,405,794)  4,418,272   (100,405,794) 

    

       

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

  2555 2554 2555 2554
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง  -   65,000,000   -   65,000,000  

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ   (39,558,715)  (50,317,250)  (39,558,715)  (50,317,250) 

เงินสดรับจากการจำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ   7,014,882   8,930,355   7,014,882   8,930,355  

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   5,530,000   1,750,000   5,530,000   1,750,000  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน   (27,013,833)  25,363,105   (27,013,833)  25,363,105  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น      

 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)   59,993,164   (538,303)  59,993,164   (538,303) 

จายเงินปนผล   (12,000,000) (102,000,000)  (12,000,000)  (102,000,000) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   47,993,164   (102,538,303)  47,993,164   (102,538,303) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 25,397,603   (177,580,992)  25,397,603   (177,580,992) 

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป   36,120,129   10,722,526   36,120,129   10,722,526  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม      

รายการที่ไมใชเงินสด      

 โอนอะไหลไปเปนอุปกรณในระหวางป   -   10,138,398   -   10,138,398  

    

       

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้     

       

  

  2555 2554 2555 2554

     

หนวย : บาท 

 งบการเงิน    
 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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1. ขอมูลบริษัทฯ 
  
 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย 
 โดยมบีรษิทั สหยเูนีย่น จำกดั (มหาชน) ซึง่เปนบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทยเปนบรษิทัใหญ ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ  
 คือการผลิตและจำหนายสิ่งทอ ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯมีดังนี้ 
  
 สำนักงานใหญ: เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 สาขา: เลขที่ 205 หมู 4 ถนนสุขุมวิท (ก.ม. 39.5) ตำบลบางปูใหม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
2. เกณฑในการจัดทำงบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  โดยแสดงรายการในงบ 
 การเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ 
 บัญชี พ.ศ. 2543 
  
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
 งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
  
 งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 
2.2 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
 
3. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 สภาวชิาชพีบญัชไีดออกมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชใีหมซึง่มผีลบงัคบัใชสำหรบัรอบระยะเวลา 
 บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  
  
 มาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล 
      เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบับที่ 8 สวนงานดำเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง 
      เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 
   ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรพัยที่ไมไดคิด              
      คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
   ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
      ของผูถือหุน 
  
 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ  งบการเงินเมื่อนำมา 
 ถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π¡“¬‡Àμÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π  ÀÀ  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน 
 ระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตาม 
 หลักเกณฑที่กำหนด ผูบริหารของบริษัทฯคาดวาการนำมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติในป 2556 จะมีผลทำให 
 กำไรสะสมที่ยกมาในตนป 2556 เพิ่มขึ้นประมาณ 7 ลานบาท  
 
 นอกจากนี ้สภาวชิาชพีบญัชไีดออกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีฉบบัที ่30/2555 - 34/2555 ซึง่ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา  
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้ 
 
                วันที่มีผลบังคับใช 
 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
  ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
  
 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ  งบการเงินเมื่อนำมา 
 ถือปฏิบัติ  
 
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ  
4.1 การรับรูรายได 
  
 ขายสินคา 
  
 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ 
 ผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบ 
 หลังจากหักสวนลดแลว 
  
 รายไดคาบริการ 
  
 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน 
  
 เงินปนผลรับ 
  
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบรษิัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล  
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง 
 กำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดการเบิกใช 
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4.3 ลูกหนี้การคา 
 
 ลกูหนีก้ารคาแสดงมลูคาตามจำนวนมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั บรษิทัฯบนัทกึคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ 
 ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 
 
4.4 สินคาคงเหลือ 
 
 สินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
 แลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย 
 
 วัตถุดิบและสารเคมีแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา 
 อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา และจะถือเปน 
 สวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 
 
4.5 เงินลงทุน 
 
 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาว 
  บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 
  
  มลูคายตุธิรรมของหลกัทรพัยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทำการสดุทายของป 
   และบริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน  
  
 ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ 
  การลดลงของมูลคา (ถามี) 
  
 ค) เงนิลงทนุในบรษิทัรวมทีแ่สดงอยูในงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีแสดงมลูคาตามวธิสีวนไดเสยีหกัดวย 
  คาเผื่อการดอยคา 
  
 ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักดวยคาเผื่อการดอยคา 
 
4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ 
 จะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 
 คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 
 20 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
  
 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกำไรหรือ 
 ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 
 
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
  
 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา 
 ของสินทรัพย (ถามี)  
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 คาเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณคำนวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใหประโยชนโดยประมาณ 
 ดังนี้ 
 
 อาคารและสิ่งปลูกสราง    20  ป 
 เครื่องจักรและอุปกรณ    5, 10, 20  ป 
 เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน                     3, 5, 10 ป 
 ยานพาหนะ     5, 10  ป 
 
 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 
 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางติดตั้งและระหวางกอสราง และสินทรัพยที่เลกิใชงาน 
 
 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง 
 เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรู 
 ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบญัชี 
 
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม 
 ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 
 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม 
 ซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการ
 วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ  
 
4.9 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชา 
 ถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
 
4.10 เงินตราตางประเทศ 
 
 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่ 
 เปนตวัเงนิซึง่อยูในสกลุเงนิตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 หรือหากเปนรายการที่ไดมีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาไวก็จะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง 
 ลวงหนานั้น 
 
 กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 
 
4.11 การดอยคาของสินทรัพย 
   
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ หากมีขอ 
 บงชีว้าสนิทรพัยดงักลาวอาจดอยคา บรษิทัฯรบัรูขาดทนุจากการดอยคาเมือ่มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัยมมีลูคา 
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 ต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ 
 สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 
 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 
4.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
  
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
  
 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
  
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  
  
 โครงการสมทบเงิน 
  
 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย 
 สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบ 
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 
  
 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
  
 บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการเงิน
 ชวยเหลือหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 
  
 บรษิทัฯคำนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวธิคีดิลดแตละหนวยทีป่ระมาณการไว 
 (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชีย่วชาญอสิระไดทำการประเมนิภาระผกูพนัดงักลาวตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั 
  
 หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ 
 ผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 
 ประกันภัยที่ยังไมไดรับรู  
  
 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกในป2554 บริษัทฯเลือกรับรู 
 หนีส้นิในชวงการเปลีย่นแปลงทีม่ากกวาหนีส้นิทีร่บัรู ณ วนัเดยีวกนัตามนโยบายการบญัชเีดมิ โดยบนัทกึดวยวธิปีรบัยอนหลงั 
 
4.13 ประมาณการหนี้สิน 
  
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี 
 ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ 
 สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  
 
4.14 รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี 
 
 รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชีบันทึกดวยมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมที่บริษัทฯไดมาจากการนำอาคารและสิ่ง 
 ปลกูสรางของตนไปลงทนุ และทยอยรบัรูเปนรายไดตามวธิเีสนตรงในระยะเวลา 15 ป ตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญาเชาทีด่นิ 
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4.15 ภาษีเงินได 
 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี 
 ตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 
  
 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน 
 เรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดลุยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการ 
 เงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว  
 การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้ 
  
 การปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ 
  
 ในการประมาณการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคา 
 คงเหลอื โดยจำนวนเงนิทีค่าดวาจะไดรบัจากสนิคาคงเหลอืพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรอืตนทนุทีเ่กีย่วของ 
 โดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ 
 คาดวาจะเกิดขึ้นจากที่สินคาเสื่อมคุณภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น 
  
 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
  
 ในการทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ 
 ในอนาคตจากการลงทุนในบริษัทรวม รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแส 
 เงนิสดนั้น 
  
 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป 
  
 บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 
 ดงักลาวไดลดลงอยางมสีาระสำคญัและเปนระยะเวลานานหรอืเมือ่มขีอบงชีข้องการดอยคา การทีจ่ะสรปุวาเงนิลงทนุดงักลาว 
 ไดลดลงอยางมีสาระสำคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
  
 ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา 
 คงเหลอืเมือ่เลกิใชงานของอาคารและอปุกรณ และตองทบทวนอายกุารใชงานและมลูคาคงเหลอืใหมหากมกีารเปลีย่นแปลง 
 เกิดขึ้น 
  
 นอกจากนีฝ้ายบรหิารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณในแตละชวงเวลาและบนัทกึขาดทนุจาก 
 การดอยคาหากคาดวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืตำ่กวามลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยนัน้ ในการนีฝ้ายบรหิารจำเปนตองใช 
 ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
  
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัย 
 ขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ 
 เปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน 
 
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข 
 ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ 
 โดยสามารถสรุปไดดงันี้  
               (หนวย: ลานบาท) 
   2555    2554    นโยบายการกำหนดราคา    
 รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ 
 ซื้อวัตถุดิบ    321    807    ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทใหญ 
 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม 
 ขายสินคา    59    292    ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม 
 ซื้อสินคา    2     2    ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทรวม 
 จำหนายเครื่องจักรและอุปกรณ    -    4    ราคาที่ตกลงรวมกัน 
 รายไดคาเชา    13    12    ราคาตามสัญญา 
 รายไดอื่น    6    6     ราคาตามสัญญา 
 รายการธุรกิจกบับริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 ขายสินคาและบริการ    9    8     ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม 
 ซื้อสินคาและวัตถุดิบ    2    11     ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มของบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 รายไดคาเชา    6    6     ราคาตามสัญญา 
 รายไดอื่น    3    3    ราคาตามสัญญา 
  
 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
   2555    2554 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8) 
  บริษัทใหญ    -    700 
     บริษัทรวม    23,195    8,099 
     บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)     1,074    753 
     บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ถือหุนโดยบริษัทฯ)    1,143    63 
     อื่นๆ    16    13 
 รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน    25,428    9,628 
 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของ (หมายเหตุ 15)  
  บริษัทใหญ    97,887    124,772 
     บริษัทรวม    293    128 
    บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุนรวมกัน)    71    390 
     อื่นๆ    56    70 
 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน    98,307    125,360 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 
 ในระหวางปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บรษิทัฯมคีาใชจายผลประโยชนพนกังานทีใ่หแกกรรมการและผูบรหิาร 
 ดังตอไปนี้ 
                      (หนวย: พันบาท) 
   2555    2554 
 ผลประโยชนระยะสั้น    9,627    16,435 
 ผลประโยชนหลังออกจากงาน    4    616 
 รวม    9,631    17,051 
 
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
                 (หนวย: พันบาท) 
   2555   2554 
 เงินสด    11    71 
 เงินฝากธนาคาร    36,109    10,652 
 รวม    36,120     10,723 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.63 ถึง 3.00 ตอป 
 (2554: 0.75 ถึง 3.50 ตอป) 
 
8.   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
                 (หนวย: พันบาท) 
   2555    2554 
 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน   
 อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 
 ยังไมถึงกำหนดชำระ    14,751    85 
 รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน    14,751    85 
 ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  
 อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ 
 ยังไมถึงกำหนดชำระ    92,550    38,386 
 รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    92,550    38,386 
 รวมลูกหนี้การคา    107,301    38,471 
 ลูกหนี้อื่น   
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    10,677    9,543 
 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    3,394    3,754 
 รวมลูกหนี้อื่น    14,071    13,297 
 รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น    121,372    51,768 



รายงานประจำป 2555 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 57

9. สินคาคงเหลือ 
                        (หนวย: พันบาท) 
   รายการปรับลดราคาทุนให 
   ราคาทุน     เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
   2555    2554    2555   2554    2555   2554 
 สินคาสำเร็จรูป    85,835    177,367    (6,504)    (32,019)    79,331    145,348 
 งานระหวางทำ    24,858    21,186    -    (4,875)    24,858   16,311 
 วัตถุดิบและสารเคมี    111,443    305,553    (580)    (105,738)    110,863    199,815 
 อะไหลและวัสดุโรงงาน    6,148    13,500    (6,116)    (8,543)    32    4,957 
 รวม    228,284    517,606    (13,200)    (151,175)   215,084  366,431 
 
10. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
10.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
                                                                                                                                              (หนวย: พันบาท)

     งบการเงิน

   จัดตั้งขึ้น    ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม   

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน   วิธีสวนไดเสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2555    2554    2555    2554   2555    2554 

   รอยละ    รอยละ     

บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด    ตัวแทนจำหนายสินคา   ไทย 20.83    20.83    209,569    104,725   25,000    25,000

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน       

 โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย  ผลิตผาปองกันภัยและอันตราย

 จำกัด  (“TCUA”) จากการทำงาน ไทย 49.35    49.35   16,950    77,400    190,000    190,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      226,519    182,125    215,000    215,000

หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน TCUA     (16,950)    -    (190,000)    (3,753)

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม – สุทธิ     209,569    182,125   25,000    211,247

 
 ผลตางระหวางมูลคาเงินลงทุนในบริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด (“TCUA”) และราคาตามบัญชี 
 ของสินทรัพยที่นำไปลงทุนในสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ จะทยอยรับรูเปนกำไรในสวนของกำไรขาดทุนของงบการเงินซึ่ง 
 แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามอายุการใชงานของสินทรัพยดังกลาว 
 
 ภายใตสญัญารวมลงทนุใน TCUA ซึง่เปนการรวมทนุระหวางบรษิทัฯ และ Ten Cate Advanced Textiles BV ซึง่เปนบรษิทั 
 ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเนเธอรแลนด ผูรวมทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจำกัดบางประการซึ่งรวมถึงขอจำกัดใน 
 การโอนหุน TCUA ใหแกบคุคลอืน่วาจะตองไดรบัความยนิยอมอยางเปนลายลกัษณอกัษรจากผูรวมทนุอกีฝายหนึง่เสยีกอน 
 
 นอกจากนี้สัญญาดังกลาวยังไดกำหนดวาหากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้เกิดขึ้น ผูถือหุนฝายใดฝายหนึ่งอาจ 
 รองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจวาจะเลิกกิจการของ TCUA หรือไม 
 
 1)  อตัราผลตอบแทนของสวนของผูถอืหุนของ TCUA ตำ่กวารอยละ 5 ตดิตอกนั 3 รอบระยะเวลาบญัชนีบัจากป 2552หรอื  
 
 2)  TCUA มีผลขาดทุนสะสมมากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
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 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 อตัราผลตอบแทนของสวนของผูถอืหุนของ TCUA มจีำนวนตำ่กวารอยละ 5 เปนเวลา 4 รอบ 
 ระยะเวลาบญัช ีและ TCUA มผีลขาดทนุสะสมมากกวารอยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน เนือ่งดวยขอกำหนดของสญัญาตามที ่
 กลาวขางตน จึงทำใหเกิดความไมแนนอนวา TCUA จะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
 TCUA ไดสูญเสียลูกคารายสำคัญไปในไตรมาส 4 ของป 2555 
 
 ดวยเหตดุงักลาว คณะกรรมการของบรษิทั TCUA จงึไดกำหนดใหมกีารประชมุขึน้ในวนัที ่20 กมุภาพนัธ 2556 เพือ่พจิารณาวา 
  TCUA จะยังคงดำเนินธุรกิจตอไปอีกหรือไม เพื่อความระมัดระวังรอบคอบบริษัทฯจึงไดตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคาของเงิน 
 ลงทุนใน TCUA ไวเต็มจำนวนในปบัจจุบัน 
10.2 สวนแบงกำไร/ขาดทุนและเงินปนผลรับ 
  
 ในระหวางป บรษิทัฯรบัรูสวนแบงกำไร/ขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัรวมในงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 
 ดังนี้ 
                             (หนวย: พันบาท) 
 
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
    สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
   ชื่อบริษัท    ในบริษัทรวมในระหวางป 
   2555    2554 
 บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด    75,762    5,163 
 บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด     (58,246)   5,155 
 รวม   17,516    10,318 
 
 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด (บริษัทรวม) จำนวน 75.7 ลานบาท ไดรวมกำไรจากการขาย 
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (สุทธิจากภาษีเงินได) จำนวน 69.9 ลานบาท (2554: ไมมี) สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนนี้ 
 คำนวณจากงบการเงินซึ่งไดจัดทำขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทรวม โดยยังไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ 
 บริษัทดังกลาว อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวางบการเงินดังกลาวจะไมมีความแตกตางอยางเปนสาระสำคัญ 
 หากไดถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมนั้น 
 
 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในระหวางป 2555 และ 2554 
 
10.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 
 
 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 
                   (หนวย: ลานบาท) 

    ทุนเรียกชำระ สินทรัพยรวม   หนี้สินรวม   รายไดรวมสำหรับ   กำไร (ขาดทุน) 

     ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่    ปสิ้นสุดวันที่   สำหรับปสิ้นสุดวันที่

  บริษัท  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม     31 ธันวาคม    31 ธันวาคม

   2555  2554  2555    2554    2555   2554    2555    2554    2555     2554 

บริษัท ยูนิไฟเบอร จำกัด  120 120 1,062 515 57 12 17 21 363 25 

บริษัท เทนคาเต-ยูเนี่ยน     385 385 376 672 321 474 645 981 (142) 4

   โปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จำกัด
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
   สัดสวนเงินลงทุน     มูลคาเงินลงทุน 
   2555    2554    2555   2554 
   รอยละ    รอยละ    พันบาท    พันบาท 
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)      0.33    0.33    16,191   16,191 
 บวก: กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน      23,809    13,559 
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ      40,000    29,750 
 เงินลงทุนในบริษัทอื่น 
 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธรุกิจ จำกัด    19.00    19.00    94,999    94,999 
 บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด     13.00    13.00    650    650 
 รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น      95,649    95,649 
 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ      135,649    125,399 
 
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท ยูเนี่ยน ไมครอนคลีน จำกัด จำนวน 4.0 ลานบาท (2554: ไมมี) 
 และบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.5 ลานบาท (2554: 1.8 ลานบาท)  
 
12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้ 
                (หนวย: พันบาท) 
   ที่ดินรอการขาย/    อาคารใชเพื่อ 
   ที่ดินใหเชา     การลงทุน    รวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: 
 ราคาทุน    41,227     167,538    208,765 
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม    -     (161,542)    (161,542) 
 มูลคาตามบัญชี - สุทธิ    41,227    5,996    47,223 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: 
 ราคาทุน    41,227    167,538     208,765 
 หัก  คาเสื่อมราคาสะสม    -    (155,880)    (155,880) 
 มูลคาตามบัญชี - สุทธิ    41,227    11,658    52,885 
 
 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสำหรับป 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้ 
                              (หนวย: พันบาท) 
    2555    2554 
 มูลคาตามบัญชีตนป     52,885    58,551 
 คาเสื่อมราคา     (5,662)    (5,666) 
 มูลคาตามบัญชีปลายป     47,223    52,885 
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มลูคายตุธิรรมของทีด่นิมจีำนวน 308 ลานบาทซึง่ประเมนิโดยผูประเมนิราคาอสิระโดยใชเกณฑ 
 ราคาตลาด บรษิทัฯไมไดประเมนิมลูคายตุธิรรมของอาคารเพือ่ใชในการลงทนุ อยางไรกต็ามฝายบรหิารเชือ่วามลูคายตุธิรรม 
 ของสินทรัพยดังกลาวจะไมแตกตางจากมูลคาสุทธิตามบัญชีอยางมีนัยสำคัญ 
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                                                       (หนวย: พันบาท)
  สินทรัพยซึ่งเลิกใชงาน
  แตยังไมเขาขาย  
  จัดประเภทเปน 
 สินทรัพยที่ใชในการดำเนินงาน ถือไวเพื่อขาย 

      สินทรัพย
    เครื่องตกแตง  ระหวางติดตั้ง
  อาคารและ     เครื่องจักรและ    และเครื่องใช     และระหวาง   เครื่องจักรและ  
 ที่ดิน    สิ่งปลูกสราง    อุปกรณ    สำนักงาน    ยานพาหนะ    กอสราง      อุปกรณ    รวม

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554    35,498    257,601    1,794,778    34,818    17,075    29,073    35,713    2,204,556 

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

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

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

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

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

ซื้อเพิ่ม    -    -    295    1,510    -    37,754    -    39,559 

จำหนาย / ตัดจำหนาย    -    (37,140)    (63,170)    (2,835)    (113)    -    -    (103,258) 

โอนระหวางบัญชี    -   5,413    40,491    365    -    (46,269)    -    - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    35,498    201,167    1,698,897    27,114    17,095    10,723    7,285    1,997,779 

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554   -    243,085    1,539,298    32,808    12,821    -    35,575   1,863,587 

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

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

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

คาเสื่อมราคาสำหรบัป    -   2,595    51,323    1,064    1,091    -    -    56,073 

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย / ตัดจำหนาย    -    (35,634)    (61,907)    (2,805)    (112)    -    -    (100,458) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    -    185,098    1,434,405    23,805    14,090   -    7,278    1,664,676 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554    35,498    14,516    255,480    2,010    4,254    29,073    138    340,969 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    35,498    16,069     264,492     3,309    3,005    10,723    7    333,103 

คาเสื่อมราคาสำหรับป 

2554 (จำนวน 40 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)        46,419 

2555 (จำนวน 47 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)       56,073 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯมอีาคารและอปุกรณจำนวนหนึง่ซึง่ตดัคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงัใชงานอยู มลูคาตาม 
 บัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 1,127 ลานบาท (2554: 1,191 ลานบาท) 

อาคารใชเพื่อการลงทุนไดแกอาคารและโครงสรางทั้งหมดของโรงงานฟอกยอมรวมถึงบอบำบัดน้ำเสียซึ่งบริษัทฯนำไปลงทุนใน
บรษิทั เทนคาเต-ยเูนีย่นโปรเทคทฟีแฟบบรคิเอเชยี จำกดั (“TCUA”) (บรษิทัรวม) ตัง้แตป 2551 โดยบรษิทัฯยงัไมตดัรายการสนิทรพัย 
ดังกลาวออกจากบัญชีเนื่องจากบริษัทฯมีภาระผูกพันบางประการซึ่งเกี่ยวของกับสินทรัพยเหลานั้นที่บริษัทฯตองปฏิบัติตามสัญญา
ใหเชาที่ดินแก TCUA บริษัทฯไดบันทึกมูลคาของเงินลงทุนที่ไดรับเปนคาตอบแทนการใหใชสินทรัพย ดังกลาวภายใตรายการ 
“รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี” ในงบแสดงฐานะการเงินและทยอยรับรูเปนรายไดในงบกำไรขาดทุน ตอมาในเดือน
มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดมีหนังสือแจงไปยัง TCUA ใหพิจารณาวาจะตอสัญญาเชาที่ดินดังกลาวออกไปอีกหรือไม ทั้งนี้หาก
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 TCUA ไมประสงคที่จะตออายุสัญญาเชาที่ดินออกไปอีก จะมีผลทำใหภาระผูกพันของบริษัทฯ
เกี่ยวกับอาคารใชเพื่อการลงทุนสิ้นสุดลง ยอดคงเหลือของ “รายไดจากการใหใชอาคารรอตัดบัญชี” จำนวน 47 ลานบาทนี้ก็จะถกู
โอนเปนรายไดในงบกำไรขาดทุนของป 2556 
 
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
  
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.55 ถึง 3.60 ตอป ซึ่งสินเชื่อนี้ปราศจาก 
 ภาระคำ้ประกนั อยางไรกต็ามบรษิทัฯไดใหคำมัน่ตอธนาคารวาจะไมจำหนายจายโอนหรอืกอภาระผกูพนัในอสงัหารมิทรพัย 
 ของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อดังกลาว เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคารกอน  
 
15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
                  (หนวย: พันบาท) 
     2555    2554 
 เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน    98,259    125,321 
 เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    26,986    19,842 
 เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน    48    39 
 คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    17,866    16,731 
 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น    143,159     161,933 
 
16. สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
  
 จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้ 
                 (หนวย: พันบาท) 
     2555    2554 
 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป    40,912    38,080 
 ตนทุนบริการในปจจุบัน     (1,028)    1,200 
 ตนทุนดอกเบี้ย    2,589    2,462 
 รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน    1,231    - 
 ผลประโยชนที่จายในระหวางป    (1,858)    (830) 
 สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป    41,846    40,912 
  
 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้ 
                 (หนวย: พันบาท) 
   2555    2554 
 ตนทุนบริการในปจจุบัน     (1,028)    1,200 
 ตนทุนดอกเบี้ย    2,589    2,462 
 รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน    1,561    3,662 
 คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกำไรหรือขาดทุน 
 ตนทุนขาย    161    2,808 
 คาใชจายในการขายและการบริหาร    1,400    854 
  
 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
   2555    2554 
   (รอยละตอป)             (รอยละตอป) 
 อัตราคิดลด    4.0    4.0 
 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)    3.0 - 6.5     3.0 - 6.5 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน  (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)    0 - 30     0 - 30 



รายงานประจำป 2555 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 62

 จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสำหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังนี้ 
                 (หนวย: พันบาท) 
    ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
    โดยวิธีสวนไดสวนเสีย/ 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ป 2555     41,846 
   ป 2554     40,912 
   ป 2553     38,080 
 
17. หุนบุริมสิทธิ 
 ภายใตขอบังคับของบริษัทฯ ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุนสามัญในอัตรา   รอยละ 14 ตอปของมูลคา 
 หุนที่ไดรับชำระแลว และในปใดที่บริษัทฯไมสามารถจายเงินปนผลใหแก  ผูถือหุนบุริมสิทธิไดหรือจายไดไมเต็มตามสิทธิ 
 ใหสะสมเงินปนผลที่พึงจะไดรับหรือในสวนที่ไดรับไมเต็มตามสิทธิในแตละปไปไดเปนระยะเวลาไมเกิน 7 ป ในกรณีที่ผูถือ 
 หุนสามญัไดรบัอตัราเงนิปนผลเกนิกวารอยละ 14 ตอป ใหผูถอืหุนบรุมิสทิธมิสีทิธจิะไดรบัเงนิปนผลในสวนทีเ่กนิกวารอยละ 
 14 ตอปดวย โดยใหไดรับเทากับผูถือหุนสามัญ ในกรณีที่บริษัทฯเลิกกิจการใหผูถือหุนบุริมสิทธิไดรับเงินคาหุนคืนกอนผูถือ 
 หุนสามัญ นอกเหนือจากสิทธิที่ไดระบุขางตนแลว ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกับผูถือหุนสามัญทุกประการ 
  
 จำนวนเงนิปนผลทีบ่รษิทัฯยงัไมไดจายใหตามสทิธทิีผู่ถอืหุนบรุมิสทิธพิงึจะไดรบัสะสมจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 คดิเปน 
 จำนวน 39 ลานบาท (2554: 21 ลานบาท) 
 
18. สำรองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตองจดัสรรกำไรสทุธปิระจำป 
 สวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน 
 สำรองนีจ้ะมจีำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน สำรองตามกฎหมายดงักลาวไมสามารถนำไปจายเงนิปนผลได 
  
 อนึง่ ขอบงัคบัของบรษิทัฯไดกำหนดใหบรษิทัฯตองจดัสรรกำไรสทุธปิระจำปสวนหนึง่ไวเปนทนุสำรองไมนอยกวารอยละ 10  
 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุน 
 จดทะเบียน 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสำรองตามกฎหมายเปนจำนวน 150 ลานบาท (เทากับรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
 ของบริษัทฯ) ซึ่งครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในขอบังคับของบริษัทฯแลว 
 
19. คาใชจายตามลักษณะ 
 
 รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้ 
                 (หนวย: พันบาท) 
   2555     2554 
 เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน    139,884    145,546 
 คาเสื่อมราคา    61,735    52,086 
 คาสาธารณูปโภค    101,777    111,142 
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป    628,858    701,786 
 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำ    57,469    (50,933) 
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20. ภาษีเงินได 
  
 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 2555 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการประกอบการ 
 
21. กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
  
 กำไร (ขาดทนุ) ตอหุนขัน้พืน้ฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทนุ) สำหรบัป (ไมรวมกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) หลงัหกัเงนิปนผล 
 ของหุนบุริมสิทธิดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามญัที่ออกอยูในระหวางป 
 
กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณไดดังนี้ 
    

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

    จำนวนหุนสามัญ     กำไร (ขาดทุน) 

   กำไร (ขาดทุน)   ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ตอหุนขั้นพื้นฐาน

   

  2555  2554  2555   2554   2555   2554  

  พันบาท   พันบาท   พันหุน   พันหุน   บาท   บาท

 กำไร (ขาดทุน)    (92,344)    22,816

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

 กำไร (ขาดทุน) ที่เปนของหุนสามัญ    (113,344)    1,816     45,000    45,000    (2.52)    0.04

    งบการเงินเฉพาะกิจการ

    จำนวนหุนสามัญ      

   กำไร  (ขาดทุน) ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน

 2555   2554   2555   2554   2555   2554  

 พันบาท   พันบาท   พันหุน   พันหุน   บาท   บาท

 กำไร (ขาดทุน)    (276,952)    14,703

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

 ขาดทุนที่เปนของหุนสามัญ    (297,952)    (6,297)    45,000    45,000    (6.62) (0.14)

 
22.  เงินปนผล 
      เงินปนผลจาย 
   เงินปนผล    อนุมัติโดย    เงินปนผลจาย     ตอหุน 
     (พันบาท)    (บาทตอหุน) 
  เงินปนผลประจำป 2553    ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554    102,000    1.70 
  เงินปนผลประจำป 2554    ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555     12,000     0.20 
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23. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
  
 บริษัทฯ ดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ การผลิตและจำหนายสิ่งทอ และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือ 
 ประเทศไทย ดังนั้น รายได กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทาง 
 ธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไวขางตน ในระหวางป 2555 บริษัทฯมีรายไดจากการขายโดยสงออกไป 
 ตางประเทศเปนจำนวนเงินประมาณ 497 ลานบาท (2554: 687 ลานบาท) 
 
24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  
 บรษิทัฯและพนกังานบรษิทัฯไดรวมกนัจดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุสำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 
  โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตราที่เทากันคือรอยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรอง 
 เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบ 
 วาดวยกองทนุของบรษิทัฯ ในระหวางป 2555 บรษิทัฯไดจายเงนิสมทบเขากองทนุเปนจำนวนเงนิ 3 ลานบาท (2554 : 2 ลานบาท) 
 
25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน 
  
 บรษิทัฯไดเขาทำสญัญาเชาดำเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัการเชารถ สญัญารกัษาความปลอดภยั และสญัญาอืน่ๆ อายขุองสญัญา 
 มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ป และสัญญาดงักลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได  
  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมจีำนวนเงนิขัน้ตำ่ทีต่องจายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตสญัญาเชาดำเนนิงานทีบ่อกเลกิไมได 
 ที่ตองจายชำระภายใน 1 ป เปนจำนวนเงินประมาณ 7 ลานบาท (2554: 8 ลานบาท) 
 
25.2 การค้ำประกัน 
  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมหีนงัสอืคำ้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯเพือ่คำ้ประกนัการใชไฟฟาเหลอือยู 
 เปนจำนวน 8 ลานบาท (2554: 17 ลานบาท) 
 
26. เครื่องมือทางการเงิน 
 
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
   
 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107  “การแสดงรายการและการ 
 เปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ 
 เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
  
 ความเสี่ยงดานการใหสนิเชื่อ 
   
 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ 
 กำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน 
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 สาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่ 
 หลากหลายและมีอยูจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
   
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
   
 บรษิทัฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากธนาคาร และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูยมืระยะสัน้ 
 อยางไรกต็าม เนือ่งจากสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิสวนใหญไมมดีอกเบีย้หรอืมอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ำ 
   
 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีอัตรา 
 ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมไดดังนี้ 
                 (หนวย: ลานบาท) 

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย 

   ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

   ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

       (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    1    33    2    36    0.63 - 3.00
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น    -    -    121    121    -
  เงินลงทุนในบริษัทรวม    -    -    210    210    -
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -    -    136    136    -
  หนี้สินทางการเงิน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ
   สั้นจากสถาบันการเงิน    60    -    -    60    3.55 - 3.60
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน    -    -    143    143    - 
 
              (หนวย: ลานบาท) 

   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

   อัตรา   อัตราดอกเบี้ย 

   ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

   ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

       (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    1    9    1    11    0.75 - 3.50 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น    -     -    52    52    - 
 เงินลงทุนในบริษัทรวม    -    -    182    182   - 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -    -    125    125    - 
 หนี้สินทางการเงิน 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น    -    -    162    162    - 
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                      (หนวย: ลานบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

 ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    1    33    2    36    0.63 - 3.00 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น    -    -    121    121    - 
 เงินลงทุนในบริษัทรวม    -    -    25    25    - 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -    -    136    136    - 
 หนี้สินทางการเงิน 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ 
  สั้นจากสถาบันการเงิน    60    -    -    60    3.55 - 3.60 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น    -    -    143    143    - 
                       (หนวย: ลานบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 อัตรา   อัตราดอกเบี้ย

 ดอกเบี้ยคงที่   ปรับขึ้นลงตาม      อัตราดอกเบี้ย

 ภายใน 1 ป   ราคาตลาด   ไมมีดอกเบี้ย   รวม    ที่แทจริง

 (ลานบาท) (รอยละตอป)

  สินทรัพยทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    1    9    1    11    0.75 - 3.50 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น    -    -   52    52    - 
 เงินลงทุนในบริษัทรวม    -    -    211    211    - 
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น    -    -    125    125    - 
 หนี้สินทางการเงิน 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น    -    -    162    162    - 
 
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
  
 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลง 
 ทำสญัญาขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาซึง่สวนใหญมอีายสุญัญาไมเกนิหนึง่ปเพือ่ใชเปนเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง 
  
 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
     
    สินทรัพยทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
   สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2555    2554    2555    2554 
  (ลาน) (ลาน)  (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
 
 เหรียญสหรัฐอเมริกา   1.77    0.47     30.6316     31.6912
 ยูโร    0.33    0.35     40.5563     41.0274
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 บริษัทฯมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 
    
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามสัญญา วันครบกำหนด
      สกุลเงิน จำนวนที่ขาย       ของจำนวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ลาน)  (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    3.85     31.0795     06/02/56 - 30/09/56
 ยูโร    1.96    40.0461    11/01/56 - 11/07/56

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามสัญญา วันครบกำหนด
      สกุลเงิน จำนวนที่ขาย       ของจำนวนที่ขาย           ตามสัญญา  
   (ลาน)  (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    9.72    31.2956    04/01/55 - 25/06/55
 ยูโร    2.22     42.9090     13/01/55 - 20/04/55
 
26.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
  
 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ย
 ใกลเคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯจงึประมาณมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิใกลเคยีงกบัมลูคา 
 ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝาย 
 มคีวามรอบรู และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอรองราคากนัไดอยางเปนอสิระในลกัษณะทีไ่มมคีวามเกีย่วของกนั 
 วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด 
 หรือกำหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม  
27. การบริหารจัดการทุน  
  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
 ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินซึ่งแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.36:1 (2554: 0.31:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการมี 
 อัตราสวนเทากับ 0.47:1 (2554: 0.30:1) 
 
28. การอนุมัติงบการเงิน 
  
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 
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