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ความมุ่งมั่นต่อภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร
ความมุ่งมั่นต่อภารกิจหลัก
“มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน เพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจ
ของลูกค้า โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
กําลังการผลิต คุณภาพ และต้นทุนการผลิต”

ค่านิยมองค์กร


มุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในตลาดโลก



ทําให้ถูกแต่แรก และทุกครั้ง



ยึดมั่นและจริงจังต่อการทํางานของพนักงานทุกระดับทุกส่วนงาน



มีความพร้อมในการแข่งขันและสามารถปรับคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2553 สภาวะเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวได้ดีขึ้น กว่าปีก่อน และความต้องการในการใช้
ถุงมือยางยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากกระแสความวิตกกังวลการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคทั่วโลกตื่นตัวมากขึ้นต่อการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้ง ถุงมือยางยังเป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้
ในทางการแพทย์ , อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ , อตุสาหกรรมอาหา รและบริการ ส่งผลให้ ปริมาณการใช้
ถุงมือยางทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว
ในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของบริษัทก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะน้ํายางข้น ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยางมีราคสูงขึ้น และผันผวนตลอดเวลา ยากที่จะคาดการณ์ได้ร วมทั้ง กะลาปาล์ม
ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงก็มีราคสูงขึ้นจากปีก่อน นอกจากนั้น การแข็งค่าของเงินบาท ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานของบริษัทเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าตลาดถุงมือยาง ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโต อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า
จะมีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตในประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย
ก็ตาม แต่บริษัท ยังเชื่อมั่น
ในชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ มีสินค้าและกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานจากองค์การนานาชาติที่มีชื่อเสียง
นอกจาก นั้น บริ ษัทยังคง ยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ เน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กับ
การลดต้นทุนในการผลิต และ การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการ ปฏิบัติตามห ลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยดําเนินธุร กิจ อย่างเปิดเผยและโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจากบุคคลภายนอก
เพื่อสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิ ตรทางธุรกิจ ลูกค้าทั้งทางภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งสถาบันการเงินที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา
และ
หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า บริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไปเพื่อ สร้างประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ บริษัทขอให้คํามั่นสัญญาที่จะกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์โดยรวม และเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายตลอดไป
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท


บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)



เลขที่ 0107544000086 (เดิมเลขที่ บมจ. 669)

เลขทะเบียน

ประกอบธุรกิจ


เป็นผู้ผลิต, จําหน่าย และส่งออกถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์, ครัวเรือน และ
อุตสาหกรรม ฯลฯ

จานวนและชนิดหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท


ทุนจดทะเบียน 499,453,373 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ชําระค่าหุ้นเต็ม
มูลค่าแล้ว 499,453,373 บาท

ที่ตั้งสานักงานใหญ่และโรงงาน


เลขที่ 9 หมู่ 4 ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ (038) 634-072-3, 634-481-6
โทรสาร (038) 634-001, 634-480

www.shunthais.com
ที่ตั้งสานักงานสาขา




เลขที่ 14 หมู่ 4 ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
เลขที่ 52/18 หมู่ 4 ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
เลขที่ 52/19 หมู่ 4 ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ (038) 634-072-3, 634-481-6
โทรสาร (038) 634-001, 634-480.
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เลขที่ 238/9 อาคารไตรภาคี ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ (02) 274-0951
โทรสาร (02) 274-0950

นายทะเบียนหลักทรัพย์


บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 359-1200-1 โทรสาร (02) 359-1259

ผู้สอบบัญชี


นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4411
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 21/1 อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์
175 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 679-5400
โทรสาร (02) 679-5008

ทีป่ รึกษากฎหมาย


นายสุพรรณ จิราทิวัฒนากุล
สํานักงานสุพรรณ จิราทิวัฒนากุลทนายความ
49/6 ถนนริมน้ํา ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ (01) 943-1915 โทรสาร (038) 871-148

เลขานุการบริษัท และฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์


นางสาวสุรีย์พร สาดแสง
เลขที่ 238/9 อาคารไตรภาคี ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ (02) 274-0951
โทรสาร (02) 274-0950
Email : sureeporn@shunthais.com
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ข้อมูลสรุป
ภาพรวมของการดาเนินงานและเหตุการณ์ที่สาคัญ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ได้มี มติให้ ลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุนตามสัดส่วน
และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
บริษัทฯ มีหุ้น ที่จําหน่ายไม่หมดจากการรองรับการเพิ่มทุนตามสัดส่วน
เป็นจํานวน
13,894,793 หุ้น และมี หุ้นสามัญ ที่เหลือจากการ รองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือ 189,309,467 หุ้น ทําให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จําหน่ายไม่หมดเป็น จํานวน 203,204,260 หุ้น
และ มีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 702 ,657 ,633 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน
499,453,373 บาท
ดังนั้น เมื่อตัดหุ้นจดทะเบียน ตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 แล้วจะทําให้
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากับ 499,453,373 บาท
นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2553 ได้มีมติให้แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน
ที่ลดลง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในเดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นในส่วนที่เหลือจํานวน 20,000 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากการขายเงินลงทุนใน บริษัท บีมาร์ค ซันไทย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมใน
ประเทศอิตาลีและได้โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ภาพรวมของผลกา รดําเนิงานในปี 2553 นั้น บริษัท มีรายได้รวม เท่ากับ 1,035 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 297.28 ล้านบาท หรือ 40.28% และต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,079.26 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 338.24 ล้านบาท หรือ 45.65% จึงทําให้มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 68.66 ล้านบาท ซึ่งขาดทุน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.55 ล้านบาท สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 649.68 ล้านบาท ลดลง 139.78 ล้านบาท
หรือ 17.71% หนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ 623.72 ล้านบาท ลดลง 71.12 ล้านบาท หรือ 10.24% และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 25.96 ล้านบาท ลดลง 68.66 ล้านบาท หรือ 72.56%
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สาเหตุของรายได้รวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี
2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการ จําหน่าย
ถุงมือยางเพิ่มขึ้น 283 .45 ล้านบาท หรือ 39.42% และมีรายได้จากการผลิตน้ํายางข้นเพิ่มขึ้น
143.33 ล้านบาท หรือ 154.82%
ในส่วนของต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นนั้น อันเนื่องมาจาก บริษัทฯ มียอดการผลิตลดลงกว่าปี 2552
จํานวน 40.13 ล้านชิ้น และราคาน้ํายางข้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือมีราคาเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 69.45 บาท /กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 65% ส่วนกะลาปาล์ม ที่ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไอความร้อนก็มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น จากปี 2552 เท่ากับ 0.08 บาท/กิโลกรัม
หรือ 3% อีก ทั้ง ต้นทุนคงที่ , ต้นทุนผันแปร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก็ เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
สินทรัพย์รวมปี 2553 ลดลงกว่าปี 2552 จํานวน 139 .78 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
เปลี่ยนเงื่อนไขการชําระเงินค่าสินค้าทําให้ ลูกหนี้การค้า ลดลง 16.54 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง
จํานวน 106.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บ ริษัทนําสินค้าในสต๊อกออกไป จําหน่ายทําให้มีสินค้า
คงเหลือลดลงจากปีก่อน
สําหรับหนี้สินรวมที่ลดลงนั้น เนื่องจาก บริษัทฯ เร่งระบายสินค้า ออกไปจําหน่าย จึงสามารถ
จ่ายชําระหนี้เจ้าหนี้ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถชําระหนี้การค้าค่าซื้อน้ํายาง เงินกู้ระยะสั้น และ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ฉบับแก้ไขไว้ตั้งแต่ ปี 2552 โดยขยายระยะเวลาการจ่ายชําระหนี้เป็นจํานวน 28 งวด สัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้ดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี้ย
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงนั้น เนื่อง จากปี 2552 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจํานวนเงิน 508.52
ล้านบาท และในปี 2553 มีผลขาดทุนสุทธิ 68.66 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีผลขาดทุน สะสมเพิ่มขึ้นเป็น
จํานวนเงิน 577.18 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 25.96 ล้านบาท
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 กราฟแสดงสินทรัพย์รวมของบริษัท

ล้านบาท

 กราฟแสดงรายได้จากการขายถุงมือยาง

ล้านบาท
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รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
 กราฟแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ล้านบาท
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รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

ภาพรวมทางการเงิน
รายการ

2553

งบกาไรขาดทุน
รายได้
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
ต้นทุนส่วนเกินจากการลดกําลังการผลิต
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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2552

2551

(หน่วย : พันบาท)
2550
2549

127,885
881,455
1,009,340
26,016

86,952
638,030
724,982
13,096

174,935
621,893
796,828
22,094

82,853
751,352
834,205
9,555

33,765
517,276
551,041
7,514

1,035,356

738,078

818,922

843,760

558,555

1,015,043
60,193
24,754
0
0
4,029
0
0

645,425
59,095
25,166
0
23,910
4,849
7,744
0

782,410
47,352
33,790
0
0
33,068
9,666
0

834,193
60,246
41,413
0
0
-308
3,200
39

616,832
49,924
29,668
69,005
0
16,410
19,722
1,076

1,104,019

766,189

906,286

938,783

802,638

-68,663
0

-28,111
0

-87,364
0

-89,167
0

-244,083
0

-68,663

-28,111

-87,364

-89,167

-244,083

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายการ

รายงานประจาปี 2553

2553

งบดุล
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2552

(หน่วย : พันบาท)
2550
2549

2551

84,359
196,937
27,728
340,656

102,084
303,518
425,536
355,160

116,069
155,299
286,321
410,728

204,493
216,570
434,477
451,094

131,128
151,097
309,469
452,846

รวมสินทรัพย์

649,680

789,461

717,491

905,148

784,594

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย

301,453
193,154
129,115
0

290,326
219,304
650,314
41,766

338,398
92,449
561,149
31,014

412,392
241,357
783,036
62,094

300,901
170,789
549,019
87,330

623,722

694,840

594,879

846,069

636,349

499,453
103,688
-577,183

499,453
103,688
-508,521

499,393
103,628
-480,410

410,631
41,494
-393,046

410,631
41,494
-303,879

ส่วนของผู้ถือหุ้น

25,958

94,621

122,611

59,079

148,246

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

649,680

789,461

717,491

905,148

784,594

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

96,395
-33,605
-71,436

47,410
-814
-39,849

6,880
-7,446
2,621

-28,624
-40,923
71,210

35,321
-165,191
128,980

ยอดคงเหลือสิ้นงวด

4,315

12,961

6,214

4,159

2,496

0.16
-

0.50
-

0.17
-

0.15
-

0.37
-

-0.137

-0.09

-0.19

-0.22

-0.59

สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ระยะยาว
รวมหนี้สิน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินหุ้นมูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

รายงานประจาปี 2553

2553

2552

2551

2550

2549

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.58

0.65

0.51

0.55

0.57

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.18

0.19

0.23

0.28

0.26

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

0.85

7.10

6.87

4.08

3.08

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

34.91

51.41

53.13

89.46

116.90

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

(ครั้ง)

0.44

2.90

4.62

5.11

27.28

อัตรากําไรขั้นต้น

(%)

-0.32%

-0.41%

-6.72%

-5.72%

-11.94%

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

-6.88%

-3.88%

-10.96%

-10.69%

-43.70%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

-15.27%

-29.71%

-71.25%

-150.93%

-97.12%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

10.43

7.34

4.85

14.32

4.24

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย

(เท่า)

-2.75

-0.12

-1.59

-1.15

2.19

(%)

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2549-2553) โดยมีรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
นายอภิชาติ สายะสิต
ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4229
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3277
บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4411
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 255 3 ได้แสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้ อสังเกตว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยบริษัทไม่สามารถ
จ่ายชําระหนี้ให้เจ้าห นี้บริษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง และได้ ทําสัญญาปรับปรุงโครงส ร้างหนี้
ฉบั บแก้ไข และได้ผิดนัดชําระเงิน กู้ยืมระยะสั้นจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ชี้ ให้เห็น
ความไม่แน่นอนอย่างมี สาระสําคัญ เป็นเหตุให้ สงสัยอย่างมากเกี่ยวกั บการดําเนินงานต่อเนื่ อง
ของบริษัท ดังนั้น การดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ขึ้นอยู่อย่างมากกับความสําเร็จในกา รดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอย่างเพียงพอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 255 3 บริษัท ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee ) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย ) จํากัด และค่าบริ การอื่น
(Non-audit Service Fee) เช่น ค่าที่พัก , ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงสําหรับผู้ตรวจสอบไปปฏิบัติงาน
ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท โดยสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
รายการ

ปี 2553
ปี 2552
บ. เบเคอร์ ทิลลี่ฯ บ. เบเคอร์ ทิลลี่ฯ

ปี 2551
บ. เอสเคฯ

ปี 2550
บ. เอสเคฯ

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee)

950,000.-

930,000.-

800,000.-

800,000.-

2. ค่าบริหารอื่น (Non-audit Service Fee)

68,770.-

55,270.-

171,600.-

151,130.-

รวม

1,018,770.-

985,270.-

971,600.-

951,130.-
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินงาน
ในปี 2553 การขายสินค้ามีแนวโน้มดีขึ้น ลูกค้ามีการจ่ายชําระค่าสินค้าตรงตามกําหนดเวลาการ
ซื้อขายสินค้ามากขึ้น รวมถึงมีการเปิดตลาดลูกค้าใหม่ภายในประเทศ ส่วนใหญ่ ขายสินค้าเป็นเงินสด
ทําให้ลูกหนี้คงค้างลดน้อยลง
สําหรับปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได้เน้นการผลิตสินค้าที่สามารถทํากําไรได้สูง และได้มีการปรับ
กระบวนการผลิต รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตให้อยู่ภายในงบประมาณที่จัดทําขึ้น แต่ยังคงไว้
ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่ดีไม่มีการเปลี่ ยนแปลง และในปี 2553 บริษัทฯ ได้ทําการผลิตน้ํายางข้น เพื่อใช้
สําหรับการผลิตถุงมือ ทําให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิต

ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2553 จํานวน 1,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2552 ซึ่งมีรายได้รวม
724.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.76 อันเป็นผลมาจาก ปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายถุงมือ
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 97 และรายได้อื่นอีกร้อยละ 8
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ปี 2553 บริษัท ฯ มีต้นทุนขาย 1,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2552 ที่มีต้ นทุนขาย 645.43
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 57.26 เนื่องจากราคาน้ํายางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือ
มีการปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2553 มีราคาเฉลี่ยที่ 69.45 บาท/กิโลกรัม แต่ในปี 2552 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 41.53
บาท/กิโลกรัม . ราคาจากน้ํายางสังเคราะห์ ในปี 2553 มีราคาเฉลี่ย 38.37 บาท/กิโลกรัม แต่ในปี 2552
มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 35.40 บาท/กิโลกรัม.
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 64.22 ล้านบาท และ
ในปี 2552 มีมูลค่าเท่ากับ 95.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.82 เนื่องจาก ปี 2552ได้ รวมค่าใช้จ่าย
จากการด้อยค่าจากเงินลงทุน 1.25 ล้านบาท , ด้อยค่ามูลค่าสินค้าคงเหลือ 7.7 ล้านบาท, ด้อยค่ามูลค่า
ทรัพย์สิน 23.91 ล้านบาทและส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 9.47 ล้านบาท
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กาไร (ขาดทุน)สุทธิ
บริษัท ฯ มีผลประกอบการสําหรับปี 2553 ขาดทุน สุทธิอยู่ที่ 68.66 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่ มขึ้น
จาก ปี 2552 ที่มียอดขาดทุนสุทธิเท่ากับ 28.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 144.25 เนื่องจาก ต้นทุนขาย
ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเงิน 20.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ํายางธรรมชาติ ที่ เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือมีการปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ ราคาของกะลาปาล์ม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตถุงมือยางก็มีการปรับราคาสูงขึ้น
จาก 2.55 บาท/กิโลกรัม เป็น 2.63 บาท/ กิโลกรัม ทําให้บริษัทมีต้นทุนขายที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และบริษัทฯ ยังขาดทุนจากการขายสินค้าล้าสมัย และเสื่อมคุ ณภาพจํานวนเงิน
41.43 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขาย, การบริหาร มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเงิน 7.22 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 19.33 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปี 2552 และ 2553 มีสินทรัพย์รวม 789.46 และ 649.68 ล้านบาท ตามลํา ดับ โดยสินทรัพย์
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร
ในปี 2553 มีลูกหนี้การค้า -สุทธิ 84.36 ล้านบาท ซึ่ง ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2552 โดยมีลูกหนี้
การค้าสุทธิ 102.08 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.36 เนื่องจากในปี 2553 บริษัท ฯ สามารถเก็บเงิน
จากลูกค้าได้ตามกําหนดเวลามากขึ้น และขายสินค้าเป็นเงินสดมากขึ้นจากลูกค้าใหม่ในประเทศ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าลดลงตามไปด้วย
สําหรับสินค้าคงเหลือ -สุทธิของบริษัทในปี 2553 มีมูลค่า 196.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2552 มีสินค้าคงเห ลือ-สุทธิ มูลค่า 303.52 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35.11 โดยเป็นการ ลดลงของ
สินค้าสําเร็จรูปที่ จําหน่ายในรอบบัญชีเป็นการขายสินค้า ส่งผลให้สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 มียอดที่ต่ําลงกว่าปี 2552
สินทรัพย์ถาวร -สุทธิในปี 2552 และ 2553 มีมูลค่ าเท่ากับ 355.16 และ 340.65 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยในปี 2553 มูลค่าสินค้าลดลงตามอายุการใช้งาน จึงมีผลให้มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ปี 2553 ลดลง ร้อยละ 4.26

16

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

หนี้สิน
หนี้สินรวม ลดลง ร้อยละ 10.24 เนื่องจาก ในปี 2552 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 694.84 ล้านบาท
และในปี 2553 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 623.72 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน
เพื่อการส่งออก - แพ็คกิ้งเครดิต เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท
ฯ
ยังมีเจ้าหนี้การค้า ลดลงจาก 219.30 ล้านบาทของปี 2552 เป็น 193.25 ล้านบาท ในปี 2553 จึงมีผลให้
ยอดหนี้สินลดลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2553 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 255 3 ได้มี มติให้
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุนตาม
สัดส่วน และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จากมติดังกล่าว บริษัท
มีหุ้นสามัญที่จําหน่ายไม่หมดเป็นจํานวน 203,204,260 หุ้น
อนึ่ง บริษัทมี ทุนจดทะเบียน เท่ากับ 702,657,633 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเป็น
จํานวนเงิน 499,453,373 บาท
ดังนัน้ เมื่อตัดหุ้นจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 แล้วจะทําให้ บริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียนและชําระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากับ 499,453,373 บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแต่
ปี 2531 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิต
จําหน่าย และส่งออกถุงมือยาง โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด ได้แก่
 ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) ใช้สําหรับ งานผ่าตัด ถุงมือชนิดนี้จะมีเนื้อ
บาง แข็งแรง มีความยาวถึงข้อศอก ต้องผ่านวิธีฆ่าเชื้อ 100% โดยใช้รังสีแกรมมา
สําหรับการบรรจุหีบห่อนั้น มีความประณีต และ
สะดวกเวลาแกะใช้ งาน
ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรค
 ถุงมือยางใช้ในงานตรวจโรคทั่วไป (Examination Glove) ใช้สําหรับ งานตรวจโรค
ทั่วๆ ไป มีทั้งชนิดมีแป้ง (Powdered) และชนิดไม่มีแป้ง (Non-Powdered) การผลิต
ถุงมือชนิดนี้ต้องออกแบบให้เหมาะกับการใช้ งาน คือต้องสวมใส่ได้ง่าย แกะห่อได้
อย่างรวดเร็ว ถุงมือประเภทนี้จะไม่มีข้างซ้ายขวา โดยออกแบบให้ เป็น Ambi คือ
สามารถสวมใส่ได้ทั้ง 2 ข้าง ถุงมือ ชนิดนี้ มีความบาง กระชับมือ มีขนาด สั้นแค่
ข้อมือ และมีราคาไม่สูง ถุงมือชนิดนี้ จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรค
แพร่กระจาย
2. ถุงมือยางสําหรับใช้ในครัวเรือน (Household Glove) มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อ
การใช้งานที่ต้องสัมผัสกับน้ํา หรือ ผงซักฟอก มีอายุใช้งานนาน สําหรับ การออกแบบ นั้นจะเน้นความ
สวยงาม สวมใส่สบาย นุ่มมือ และบรรจุหีบห่ออย่างประณีต เพื่อดึงดูดความสนใจจากแม่บ้าน
3. ถุงมื อยางที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) ถุงมือ มีขนาดใหญ่ มีความ
แข็งแรงและทนทาน สูง เพื่ออายุการใช้งานที่คุ้มค่า สําหรับการบรรจุหีบห่อนั้น ไม่จําเป็นต้องสวยงาม
ถุงมือชนิดนี้เหมาะสําหรับใช้ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หรือการ
ทําอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น
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นอกจากนี้ ถุงมือยางยังสามารถแบ่งตามความนิยมของผู้บริโภคได้เป็น
2 ประเภท คือ
ถุงมือยางชนิดมีแป้ง (Powdered) และถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ง (Non-Powdered) สําหรับถุงมือยางชนิดมี
แป้งนั้น บริษัทฯ สามารถที่จะผลิตให้มีปริมาณของโปรตีนในแป้งไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสากล และ ถุงมือ ยางชนิด ไม่มีแป้ง จะนิยมใช้ในกลุ่มที่มีอาการแพ้ โปรตีนใน
แป้ง และกลุ่มคนที่รําคาญจากการเปรอะเปื้อนของฝุ่นแป้ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จะบรรจุในกล่องตามขนาด
รูปแบบแ ละจํานวนที่ลูกค้าต้องการภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าของบริษัท
ร้อยละ 90 จะส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศยุโรป ละตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา
และในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น และร้อยละ 10 จําหน่าย ภายในประเทศ
โดยผ่านตัวแทนขายและจําหน่ายเองโดยตรง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จัดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การผลิต และการส่งออก
ถุงมือยางจึงต้องผ่านการ ขออนุญาต และ ตรวจสอบมาตรฐาน ของ อย. เพื่อให้ ได้ถุงมือยางที่ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้ งาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ นั้นได้รับมาตรฐานจาก
หลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้นํามาเป็นแนวทางและอ้างอิง
ในการผลิตถุงมือยางเพื่อส่งขายให้กับลูกค้า ซึ่งถุงมือยางของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
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ลาดับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

รายงานประจาปี 2553

ความหมาย

1

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (อย.)

2

มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

3

มาตรฐาน EN455

มาตรฐานข้อกําหนดสําหรับถุงมือยางของทวีปยุโรป

4

มาตรฐาน ASTM 3577, 3578, 6319 มาตรฐานข้อกําหนดสําหรับถุงมือยางของทวีปอเมริกา

5

มาตรฐาน ISO 11193, 10282

มาตรฐานข้อกําหนดสําหรับถุงมือยางของทวีปเอเซีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับมาตรฐานโรงงาน ที่รับรองจากสถาบันภายนอกอีกหลายสถาบัน
และได้รับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกที่ดี (Good Performance Exporter of Thailand) จากรัฐบาลไทย
ซึ่งทําให้ได้รับสิทธิจัดระดับผู้ประกอบการส่งออกที่ดีจากกรมสรรพากรอีกด้วย โดยละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

มาตรฐานที่โรงงานได้รับ
ISO 9001

ความหมาย
มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐานควบคุมเรื่องการผลิตเครื่องมือแพทย์
ISO 13485 under CMDCAS และสามารถส่งถุงมือยางไปขายยังประเทศ
แคนนาดาได้
GMP : Good
มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
Manufacturing Practice
ในการผลิตเครื่องมือแพทย์
MDD : Medical Device
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของยุโรป
Directive
มาตรฐานรับรอง FDA ของประเทศ
510K
สหรัฐอเมริกา
Health Canada

มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ของประเทศแคนาดา
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ปีที่
ได้รับ

ผู้ให้การรับรอง

2002 TUV Rheinland
2009 TUV Rheinland
2006 กระทรวงสาธารณสุข
2007 TUV Rheinland
FDA (U.S. Food and Drug
Administration)
Therapeutic Products
2009 Directorate Medical
Devices Bureau Canada
-
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ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลู กค้า (Order Shipment ) ตั้งแต่ปี 2549 – 2553 สาหรับ ปี 2553 บริษัทฯ
ได้จัดส่งถุงมือยางให้แก่ลูกค้า รวม 835 ล้านชิ้น

ล้านชิ้น

ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลูกค้าแยกตามไตรมาส

ล้านชิ้น
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การจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแผนการตลาดด้านการกําหนดกลุ่มผู้ซื้อ หรือกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งถือเป็นตัวแปรสําคัญ เพื่อค้นหาตําแหน่งหรือจุดยืนในธุรกิจ และลดผลกระทบจากแรงกดดัน
ด้านการผลิตและราคา จึงดําเนินนโยบายการกระจายสินค้าไ ปต่างประเทศ และในปี 2553 มียอดขาย
ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 88.44 และในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.56 โดยมีรายละเอียดใน
การจัดส่งไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้

กลยุทธ์และแนวทางการแข่งขันด้านการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาด
- การรับคําสั่งซื้อล่วงหน้ า 1 – 3 เดือนนั้น จะทําให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการผลิต
ล่วงหน้าได้แม่นยํายิ่งขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ ลดต้นทุนการผลิตลงได้ และไม่ทําให้เกิดการสูญเสียที่มี
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
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- สําหรับการกําหนดราคา บริษัทฯ จะคํานึงถึงต้นทุนวัตถุ ดิบ , อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ , ปริมาณการสั่งซื้อและสัดส่วนของขนาดถุงมือต่อรายการการสั่งซื้อ มาเป็นเกณฑ์
ในการกําหนดราคาขาย รวมทั้งเป็นราคาขายที่มีกําไรและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
- ช่องทางการจําหน่ายของบริษัทนั้น ได้ขายผ่านตัวแทนขาย และจําหน่ายเ องโดยตรงกับ
ลูกค้าในสัดส่วน 60 ต่อ 40 และยังแบ่งกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเป็นรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยง
ในการพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป
- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัท
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าควบคู่ไปกับการหาลูกค้าใหม่
ภาวะการแข่งขัน
สภาพการแข่งขันในประเทศนั้น เป็นการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้นําเข้าที่จําหน่ายสินค้า
ภายในประเทศ และเป็นการทําการตลาดขายตรงหรือขายผ่านตัวแทน เพราะมีผู้ซื้อน้อยราย
ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของ ถุงมือยางในปี 2553 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหา
ภัยธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาทางการเมืองก็ตาม แต่เนื่องจากผลิ ตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งจําเป็น
ที่ใช้ในทางการแพทย์ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
รวมทั้งอุตสาหก รรมอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งมีอัตราความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทําให้บริษัทฯ มียอดขาย
ในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
สําหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ในปี
2553 มีการแข่งขันกันมากขึ้น เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น ความต้องการในการใช้ถุงมือยางยังคงขยา
ยตัวอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นผลมาจากกระแสความวิตกกังวลการรักษาสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคทั่วโลก
ตื่นตัวมากขึ้นต่อการป้องกันโรคติดต่อ
แต่จากการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อรายได้
และความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษั ทฯ เช่นกัน ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ส่งสินค้าไปจําหน่ายอยู่ใน
แถบอเมริกาเหนือ , ยุโรป และเอเชีย สําหรับคู่แข่งขันที่สําคัญคือ บริษัทผลิตถุงมือยางในประเทศ
มาเลเซีย, จีน และอินโดนีเซีย ที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น
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ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายถุงมือยางให้กับตัวแทนจําหน่ายในกลุ่มประเทศ
อเมริกาเหนือได้ เพราะทางตัวแทนจําหน่ายมีสต๊อกสินค้าเกินความต้องการ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรก
FDA มีการตรวจสอบคุณภาพถุงมือยางที่ส่งไปจําหน่ายนานหลายเดือน ดังนั้น ทําให้ความต้องการซื้อ
ในช่วงครึง่ ปีหลังลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า สินค้าของบริษัทฯ ยังเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสียง รวมทั้ง
การสร้างสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจําหน่ายและลูกค้า ทําให้บริษัทฯ ยั งคงมียอดจําหน่ายถุงมือยาง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตถุงมือยาง
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิต ถุงมือยาง 2 โรงงาน และมีเครื่องจักรสําหรับการผลิตถุงมือ
ทั้งหมด 15 ชุด โดยแบ่งได้ดังนี้
โรงงาน 1 มีสายการผลิตถุงมือยาง 7 ชุด (ชุดที่ 1 – 7) กําลังการผลิตสูงสุด 32 ล้านชิ้น/เดือน
โรงงาน 2 มีสายการผลิตถุงมือยาง 8 ชุด (ชุดที่ 8 – 15) กําลังการผลิตสูงสุด 55 ล้านชิ้น/เดือน
การผลิตน้ายางข้นและไอน้า
บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตน้ํายางข้น และนําไปใช้สําหรับการผลิตถุงมือยาง ตั้งแต่ปี
2551
ซึ่งน้ํายางข้นที่ผลิตได้มีคุณภาพดี และมีราคาถูกกว่าการซื้อจากผู้จําหน่ายรายอื่น แต่บริษัทฯ
ยังคงประสบกับปัญหาสภาพคล่อง ทําให้ยังคงมีการสั่งซื้อน้ํายางข้นจากผู้จําหน่ายรายอื่นๆ อยู่ด้วย
ในปี 2553 ได้เกิดภัยธรรมชาติขึ้น เช่น เกิดปัญหาน้ําท่วมในพื้ นที่ปลูกยาง และทําให้ไม่
สามารถกรีดยางได้ จึงส่งผลให้ราคาของน้ํายางทั้งตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้น และผันผวนอย่างรวดเร็ว
ทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามราคาน้ํายางข้นที่บริษัทผลิต ได้เองก็ยังมี
ราคาต่ํากว่าราคาท้องตลาดทั่วไป
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การจัดหาวัตถุดิบและผู้จ้าหน่ายวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สําคัญที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง ซึ่งคิดเป็นร้อยละของต้นทุนการผลิตรวมของปี 2553
เป็นจํานวน 852 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้ผลิตน้ํายางข้นมาใช้สําหรับการผลิตถุงมือเอง และมีการจัดซื้อน้ํายางข้นจากผู้ ผลิต
น้ํายางข้นในจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดสงขลา โดยเป็น การซื้อน้ํายางข้นในประเทศ
ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพของน้ํายางข้นของผู้จําหน่ายแต่ละราย
นโยบายในการสั่งซื้อน้ํายางข้นของบริษัทฯ จะเลือกผู้จําหน่ายที่เสนอราคาที่ต่ําที่สุด และสินค้า
ดีมีคุณภาพ รวมทั้งให้เครดิตในการชําระเงินที่ยาวกว่า สําหรับราคาในการซื้อน้ํายางจะเป็นไปตาม
ราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น และ มีการเปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้จําหน่ายอย่างน้อย
3 ราย
ในช่วงเวลาเดียวกัน และเปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยยางกรุงเทพฯ อีกด้วย
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กราฟเปรียบเทียบราคานายางข้น 60% ตังแต่ปี 2549 - 2553
บาท/กก.

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตถุงมือยางไม่ก่อให้เกิดของเสีย มีแต่เพียงน้ําซึ่งใช้ล้างแบบพิมพ์มือ ซึ่งบริษัทฯ
จะระ บายลงสู่บ่อเก็บน้ําทิ้ง และบําบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําตามธ รรมชาติ และ บริษัทฯ
มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย อ้างอิงโดยมาตรฐานการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์
เช่น
ISO 11193, EN 455, ASTM 3577, มอก. และได้รับอนุญาตให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์
เพื่อขายในประเทศไทย จากสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่น ถุงมือ ยางสําหรับการ
ศัลยกรรม และถุงมือ ยางสําหรับการตรวจโรค และยังได้รับมาตรฐานโรงงาน เช่น ISO 9001,
ISO 13485, GMP เป็นต้น
การวิจัยและพัฒนา
บริษัท ฯ ได้ให้ความสําคัญในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ฯ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซึ่งต่างก็มีความต้องการ
ที่ต่างกันออกไป ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงได้มีการร่วมมือประสานงานกับลูกค้า ในการพัฒนา
คิดค้นผลิตภัณฑ์ ในลักษณะภาคี และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อค วามปลอดภัย และลดความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตจากการแพ้โปรตีนในถุงมือ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่มีปริมาณ
โปรตีนในถุงมือต่ํากว่า 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลจนได้รับการรับรอง
จากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA)
เรียบร้อยแล้ว
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจําหน่ายถุงมือยางของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2544 – 2553 มีดังนี้

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศ

ล้านบาท

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศเป็นร้อยละ
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชือเพลิง
น้ายางข้น 60%
น้ํายางข้น 60% เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง ซึ่งราคาน้ํายางข้นมีการผันผวน
และปรับตัวสูงขึ้น โดยดูจากค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2540 – 2545 ราคาน้ํายางข้นเฉลี่ย 20.84 – 25.75 บาท/กก.
และตั้งแต่ปี 2547 ราคาน้ํายางได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาเฉลี่ย 39.99 บาท/กก. สําหรับ
ปี 2549 ราคาน้ํายางเฉลี่ยอยู่ที่ 57.12 บาท/กก. และในปี 2551 ราคาน้ํายางข้นได้มีราคาเฉลี่ยสูงที่สุดถึง
62.37 บาท/กก. จนกระทั่งในปี 2552 ราคาเฉลี่ยได้ปรับลดลงเหลือที่ 41.53 บาท/กก.
สําหรับสถานการณ์ราคาน้ํายางข้นในปี 2553 นั้น มีราคาต่ําสุดอยู่ที่ 56.20 บาท/กก. และราคา
สูงสุดอยู่ที่ 80.13 บาท/กก. และมีราคาเฉลี่ยที่ 69.45 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 65%
สําหรับในปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได้ผลิตน้ําขางข้นใช้เองเป็นส่วนใหญ่ ทําให้สามารถคาดการณ์
ต้นทุนในการผลิตถุงมือได้ในระดับหนึ่ง และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ํายางข้นได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังมีการสั่งซื้อน้ํายางข้นจากผู้จําหน่ายวัตถุดิบรายอื่นๆ อีกบางส่วนด้ว ย และ
ยังคงดําเนินนโยบายการทําสัญญาซื้อล่วงหน้า และ เปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้จําหน่ายอย่างน้อย
3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน และได้เปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยยางกรุงเทพฯ รวมทั้งการ
กระจายการสั่งซื้อกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบหลายราย
นอกจากนี้ เคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนผสมที่สําคัญอีกตัวหนึ่งสําหรับการผลิตถุงมือนั้น มีทิศทาง
ที่จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับวัตถุดิบหลัก ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามไปด้วย
ความไม่แน่นอนในด้านราคาวัตถุดิบนี้จะส่งผลต่อการวางแผนการขายและการผลิตได้
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กะลาปาล์ม
บริษัทฯ ใช้กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอความร้อน แทนการใช้น้ํามันเตาเป็นเชื้อเพลิง
ตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากน้ํามันเตามีราคาที่สูงขึ้นตลอดเวลา ในปัจจุบันบริษัทฯ สั่งซื้อกะลาปาล์มจาก
ตัวแทนจําหน่ายของผู้ค้าในประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย และในช่วงฤดูฝน บางครั้ งก็เกิดภาวะ
กะลาปาล์มขาดตลาดทําให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้
อีกทั้ง ในประเทศมาเลเชียได้มีนโยบาย
ให้อุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้เชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตามากขึ้น
จึงส่งผลให้กะลาปาล์มเป็น ที่
ต้องการของตลาดมากขึ้นและมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย
ราคาเฉลี่ยของกะล าปาล์มในปี 2551 เท่ากับ 2.34 บาท/กก. ในปี 2552 เท่ากับ 2.55 บาท/กก.
และในปี 2553 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.63 บาท/กก. หรือปรับตัวสูงขึ้น 3% จากปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวฝ่ายจัดการได้บริหารความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
90 วัน และมีการกักตุนกะลาปาล์มให้เพียงพอต่อการใช้ในการผลิตของบริษัทฯ หากเกิดภาวะขาดตลาด
ในช่วงฤดูฝน และได้จัดหาวัสดุชนิดอื่นที่ให้พลังงานความร้อนใกล้เคียงกัน และมีภายในประเทศ
มาทดแทนกะลาปาล์มที่มีแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากราคาน้ํายางข้นและกะลาปาล์มที่มีการปรับตัวสู งขึ้นแล้ว ราคาของเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตถุงมือยางก็มีการปรับตัวสูงขึ้นอีก 17.29 % ทําให้บริษัทมีต้นทุนขายสูงขึ้น
บริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงด้วยการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ เพื่อให้ต้นทุนคงที่ของ
บริษัทลดลง เช่น การใช้สารเคมีทดแทนการใช้น้ํา ยางข้น , การเพิ่มกําลังการผลิต , การควบคุมการใช้
ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการควบคุมการสูญเสียความร้อนของไอน้ําให้น้อยที่สุด เป็นต้น

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้า
ในช่วงต้นปี 2553 บริษัทฯ ยังคงประสบกับปัญหาการตรวจสอบ คุณภาพถุงมือยางจากทาง
FDA (U.S. food and Drug Administration) ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ และส่งผลให้ตัวแทนจําหน่าย
ของบริษัทได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากําหนดหลายเดือน และทางตัวแทนจําหน่ายได้สั่งซื้อถุงมือยางจาก
ภายในประเทศมาทดแทนสินค้าของบริษัท ดังนั้น เมื่อถุงมือยา งของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจาก FDA แล้ว ทําให้ตัวแทนจําหน่ายมีถุงมือยางในสต๊อกเกินความต้องการ และส่งผลให้
ยอดขายในช่วง 6 เดือนหลังลดลง
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การตรวจสอบคุณภาพถุงมือยางของทาง FDA นั้น เป็นการดําเนินการกับผู้ผลิตทุกราย
ที่นําสินค้าเข้าไปจําหน่ายในประเ ทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบตั้งแต่
ปลายปี 2552 จนถึง ต้นปี 2553 โดยทําการตรวจสอบทุกตู้สินค้าที่ส่งเข้าไปจําหน่ายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ ในปี 2554 ทาง FDA จะทําเพียงสุ่มตรวจเป็นบางตู้สินค้าที่จะนําเข้าไปจําหน่ายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อควบคุมทางด้านคุณภาพให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป
ดั้งนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิดตลาดภายในประเทศมากขึ้น
โดยพยายามหากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการถุงมือในหลากหลายรูปแบบ เช่น ในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร, อุตสาหกรรมอิเล คทรอนิคส์ , คลินิก และการขายผ่านตัวแทนจําหน่ายต่างๆ ในส่วนของตลาด
ต่างประเทศ บริษัทยังคงดําเนินนโยบายรักษาฐานลูกค้าเก่าควบคู่ไปกับการหากลุ่มลูกค้าใหม่
ทําให้ในปีนี้บริษัทมียอดจําหน่ายถุงมือยางเพิ่มขึ้น
สําหรับระยะยาว บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงด้วย การปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการ
ผลิตของบริษัท ให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้สินค้า
ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในตลาดอีกด้วย

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2553 ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท ฯ มีรายได้
จากการส่งออกถุงมือยางไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เป็นหลัก ทําให้รายได้กว่าร้อยละ 90 เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น หากมีการเคลื่อนไหวของระ
ดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อย่างมีนัยสําคัญจะส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทได้
ดังนั้น บริษัทฯ จึงป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้ ด้วยวิธีการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศกับธนาคารในประเทศล่วงหน้า
เดือน /เดือน ซึ่งเป็นการบริหารเงิ นอีกทางหนึ่ง
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงด้านการค้างรับช้าระเงินจากลูกค้า
สําหรับปี 2553 ได้มีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปี 2552 อีก 4.03 ล้านบาท
ทําให้บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สง สัยจะสูญเป็นจํานวน 55.26 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการชําระหนี้ของลูกหนี้การค้าด้วย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงป้องกันความเสี่ยงสําหรับลูกค้าเก่าด้วยการติดตามทวงถามอยู่เป็นระยะๆ
และหากมีการสั่งซื้อสินค้าใหม่ บริษัทจะจัดส่งให้ก็ต่อเมื่อมีการชําระหนี้คงค้างให้กับบริษัทแล้วเท่านั้น
และในส่วนของลูกค้ารายใหม่ ทางบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็น L/C At sight , D/P At sight หรือการชําระเงินค่าสินค้าก่อนที่บริษัทจะส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ซึ่งนโยบายดังกล่าว ช่วยให้บริษัทฯ มีลูกหนี้ค้างชําระลดลงและทําให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอนาคต
ลดลงตามไปด้วย
สําหรับนโยบายของบริษัทฯ ในการคัดเลือกลูกค้าแต่ละรายนั้นจะพิจารณาในด้านชื่อเสียงของ
ลูกค้าและฐานะการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบลูกค้าบางร ายผ่านธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และในการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หากลูกหนี้มีพฤติการณ์ แน่ชัด หรือ ข้อบ่งชี้แน่ชัด
ว่าไม่อาจชําระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 499,453,373 บาท
เรียกชําระแล้ว 499,453,373 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 499,453,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 มีรายชื่อ และสัดส่วน
ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลาดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น

1

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)

2

จานวนหุ้น

(%)

188,090,124

37.66%

MISS DEONG CHEW MING, ESTHER

42,834,750

8.58%

3

MR. LIN FU LAI

38,273,179

7.66%

4

บริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จํากัด

33,205,316

6.65%

5

นายปอก้วน กิตติศรีไสว

25,739,548

5.15%

6

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

19,647,318

3.93%

7

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

14,925,050

2.99%

8

นายชลิต เจษฎาวิสุทธิ์

14,537,280

2.91%

9

นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์

13,149,999

2.63%

10

นายวิทูร เจษฎาวิสุทธิ์

13,149,999

2.63%

11

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

95,900,810

19.201%

499,453,373

100.00%

รวม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ
หักภาษีของแต่ละปี
32

50 ของกํา ไรสุทธิหลัง

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

โครงสร้างการจัดการ
บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ต่อไปนี้

33

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

1. นายออง ซิว
ครี

41

เลขที่ 9
หมู่ 4
ต.กะเฉด
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
21100

ปริญญาตรี
Majoring in Economics
from the National University
of Singapore

จานวนครั้งใน
สัดส่วน
ประวัติช่วงเวลา
การประชุม การถือหุ้นใน ตั้งแต่เริ่มทางาน
(5 ครั้ง)
บริษัท (%)* จนกระทั่งปัจจุบัน
3

-

อบรมหลักสูตร
International Professional
Managers’ Association
(IPMA)
American Association of
Financial Management
(AAFM)

34

ประวัติตาแหน่งการทางานและสถานที่

2552-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปัจจุบัน

Chairman & CEO
ERC Holdings Pte Ltd.
Griffin Capital Management Pte Ltd.

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

2. นายอนันต์
เจษฎาวิสุทธิ์

56

เลขที่ 9
หมู่ 4
ต.กะเฉด
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
21100

ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รายงานประจาปี 2553
จานวนครั้งใน
สัดส่วน
ประวัติช่วงเวลา
การประชุม การถือหุ้นใน ตั้งแต่เริ่มทางาน
(5 ครั้ง)
บริษัท (%)* จนกระทั่งปัจจุบัน
5
0.038
2552-ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

ประวัติตาแหน่งการทางานและสถานที่
รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2540-2551

กรรมการผู้จัดการ
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2528-2544

รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ไทยฮั้วยางพารา
* เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามหนังสือรับรองของบริษัท

ประกาศนียบัตรจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP 23/2002

35

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
3. นายหลิน
ฟู ไหล

อายุ

ที่อยู่

56

เลขที่ 9
หมู่ 4
ต.กะเฉด
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
21100

รายงานประจาปี 2553

จานวนครั้งใน
สัดส่วน
ประวัติช่วงเวลา
คุณวุฒิการศึกษา
การประชุม การถือหุ้นใน ตั้งแต่เริ่มทางาน
(5 ครั้ง)
บริษัท (%)* จนกระทั่งปัจจุบัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1
7.663
2552-ปัจจุบัน
(ปวส.)
วิทยาลัยเจิงซิง
ประเทศไต้หวัน
2545-2552

ประวัติตาแหน่งการทางานและสถานที่
กรรมการ
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
* เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามหนังสือรับรองของบริษัท

.

36

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
4. ดร.สนิท
สโมสร

อายุ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

70

เลขที่ 5/39
เมืองทองธานี
ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
11120

ปริญญาเอก
ทุน FAO
จาก SECRCA University
of The Philippines
at Los Banos

รายงานประจาปี 2553
จานวนครั้งใน
สัดส่วน
ประวัติช่วงเวลา
การประชุม การถือหุ้นใน ตั้งแต่เริ่มทางาน
(5 ครั้ง)
บริษัท (%)* จนกระทั่งปัจจุบัน
5
2544-ปัจจุบัน

ประกาศนียบัตรจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP 29/2004

37

ประวัติตาแหน่งการทางานและสถานที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2542-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
บจก. ที อาร์ โอ โกลบอล

2539-2541

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

2530-2538

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยาง

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่อยู่

5. รศ.กฤช
ภูริสินสิทธิ์

61

เลขที่ 14
สุขุมวิท 49
(แยก 6)
ซอยพร้อมพรรค
คลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
10110

รายงานประจาปี 2553

จานวนครั้งใน
สัดส่วน
ประวัติช่วงเวลา
คุณวุฒิการศึกษา
การประชุม การถือหุ้นใน ตั้งแต่เริ่มทางาน
(5 ครั้ง)
บริษัท (%)* จนกระทั่งปัจจุบัน
B.S.B.A (Michigan) U.S.A.
4
0.223
2545-ปัจจุบัน
MS. In Economic
(Texas) U.S.A.
2548-ปัจจุบัน
Honor society
in Economics
(Omicron Delta epsilon)
2546-ปัจจุบัน
U.S.A. Lecturer
(Texas) U.S.A.
ประกาศนียบัตรจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP 36/2005
ACP 11/2006
SFE 3/2009

38

ประวัติตาแหน่งการทางานและสถานที่
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์
รองอธิการฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอํานาจเจริญ

2516-ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์
ประจําคณะเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2540-2541

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

6. รศ.สุพล
อิงประสาร

73

36/1 หมู่ 2
ต.ตรอกนอง
อ.ขลุง
จ.จันทบุรี
22110

ปริญญาตรี
สาขา น.บ, น.บ.ท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สํานักอบรมเนติบัณฑิต

รายงานประจาปี 2553
จานวนครั้งใน
สัดส่วน
ประวัติช่วงเวลา
การประชุม การถือหุ้นใน ตั้งแต่เริ่มทางาน
(5 ครั้ง)
บริษัท (%)* จนกระทั่งปัจจุบัน
5
2551-ปัจจุบัน

2511-2542

39

ประวัติตาแหน่งการทางานและสถานที่
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
รับราชการในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9
แห่งมหาวิทยาลัยรามคําแหง

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

7. นายออง ซิว
บ๊อก

38

เลขที่ 9
หมู่ 4
ต.กะเฉด
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
21100

ปริญญาตรี
Degree in Mechanical
Engineering from the
Queensland University of
Technology
Brisbane, Australia

รายงานประจาปี 2553
จานวนครั้งใน
สัดส่วน
ประวัติช่วงเวลา
การประชุม การถือหุ้นใน ตั้งแต่เริ่มทางาน
(5 ครั้ง)
บริษัท (%)* จนกระทั่งปัจจุบัน
4
2552-ปัจจุบัน

ประวัติตาแหน่งการทางานและสถานที่
กรรมการผู้จัดการ
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2544-ปัจจุบัน

Director of Sales and Operations
Aerosonics Pte Ltd.

2542-2544

Assistant Sales and Service Manager
JCS Automation Pte Ltd.
* เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามหนังสือรับรองของบริษัท
**ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีผลตัง้ แต่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) เป็นข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554
40

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 7 ท่าน
ประกอบด้วย
1. นายออง ซิว ครี
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์
รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายหลิน ฟู ไหล
กรรมการ
4. นายออง ซิว บ๊อก
กรรมการ
5. ดร.สนิท สโมสร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. รศ.สุพล อิงประสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หมายเหตุ : โดยมี นางสาวสุรีย์พร สาดแสง (ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ) ทําหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์ หรือ นายหลิน ฟู ไหล หรือ นายออง ซิว บ๊อก ซึ่งเป็นกรรมการ
ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

41

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

2. การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศ
ทางการดําเนินงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้อง
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้อง
ได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดําเนินตามนโยบายที่กําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ คณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญต่อการ
ดําเนินงานของรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของสํานักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์
หากจําเป็น คณะกรรมการจะได้กําหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คําปรึกษา
หรือให้คว ามเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมี
สาระสําคัญของบริษัท
4. การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้กํากับให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผลโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติ งานภายใน เป็นผู้ติดตามและดําเนินการ
ร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

 คณะกรรมการบริหาร
นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์ ดํารงตําแ หน่ง รองประธานกรรมการบริษัท ได้รักษาการและ
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได้แต่งตั้ ง นายออง ซิว บ๊อก
ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท เข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
เป็นต้นไป
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. มีอํานาจอนุมัติเรื่องการลงทุนในโครงการที่มูลค่า ไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. มีอํานาจแต่งตั้ง และบริหารงาน ระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการ
จัดการที่ดีและโปร่งใส เช่น พิจารณาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณี
ปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
5. มีอํานาจอนุมัติการตั้งสํารองหนี้สูญ /หนี้สูญ และการดําเนินคดีความซื้อ- ขายสําหรับ
มูลหนี้ 5 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติ
รายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กําหนดให้
ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.สนิท สโมสร
2. รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
3. รศ.สุพล อิงประสาร

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
โดยประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทํา รายงานการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจําปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตา มกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทํารายงา นการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รายการดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ง. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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 กรรมการผู้จัดการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอํานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ
ค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
3. พิจารณาเรื่องการลงทุน รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ
หรือ คณะกรรมการบริษัท

/

5. มีอํานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวัล
ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับต่ํากว่าผู้จัดการฝ่ายลงมา
6. มีอํานาจอนุมัติการตั้งสํารองหนี้สูญ /หนี้สูญ และการดําเนินคดีความซื้อ- ขายสําหรับ
มูลหนี้ไม่เกิน 5 แสนบาท
7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่ างๆที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน
9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําให้กรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหุ้นในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของ
บริษัทหรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว
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ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ประกอบด้วย
1. นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553)
กรรมการผู้จัดการ
(เริ่มปฏิบัติงาน 27 กรกฎาคม 2553)
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิค (โรงงาน)
(เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2553)
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
(เริ่มปฏิบัติงาน 21 สิงหาคม 2553)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายบรรจุและจัดส่ง
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

2. นายออง ซิว บ๊อก
3. นายปอก้วน กิตติศรีไสว
4.
5.
6.
7.

นางศรีใจ เหล่าฤทธิไกร
นายฮิว เซง เยป
นางรัชกุน จิตตาศิรินุวัตร
นายชาน ก๊อก ลุน

8. นางสาวณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
9. นางสาวนิศานาถ คงภิบาล
10. นางสาวกรรณิกา กองทรัพย์เจริญ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์
12. นางกองทอง ลวดลายดี
13. นางสาวสุรีย์พร สาดแสง
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ จะพิจ ารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดย
ใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมาก
หรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลลงได้รับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ในการประชุ มสามัญ
ประจําปีทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตําแหน่ง และถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจํานวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสามออกจากตําแหน่ง ในปีที่หนึ่งและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตํา แหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธี
จับสลากกันส่วนในปีต่อๆไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้

การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความ
โปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดยได้กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ให้ความสําคัญ
ต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินตามนโยบายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
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2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับสิทธิต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการใช้สิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัทตลอดจน
กฎระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯได้ให้ความสําคัญต่ อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในได้แก่ พนักงาน และผู้ บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุน
จากผู้มีส่ วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกําไรให้กับบริษัทฯ
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯได้
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้นําพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัทและกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้แล้วในการดําเนินการประชุม จะมีลักษณะดังนี้คือ
 กรรมการทุกคนให้ความสําคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 ในการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม และ
ข้อเสนอแนะต่ างๆ อย่างเต็มที่ โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และจะบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สําคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนในการกําหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ในเรื่องของการทํารายการระหว่างกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบี ยน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และ
ทุกครั้งที่มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคํานึงถึง
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ผลประโยชน์ของบริษัทโดย รวมเป็นสําคัญ และดําเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการ
กับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล
/ ความจําเป็น
ไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 แล้ว
นอกจากนี้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ไม่เคยพบว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนําข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับ
จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรรมการและผู้บริหารทุกคนต่ างเข้าใจหน้าที่
รับผิดชอบของตนที่ต้องจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ไม่เคยพบว่ามีก ารซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด และ
ไม่พบว่าผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ออกข้อพึ งปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ที่ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สาธารณชน และสังคม บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นอิสระ

1
3
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลือกมาจากกรรมการ
ที่เป็นอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้ว อาจเข้าดํารงตําแหน่ง
ต่อไปได้อีก ส่วนขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร
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9. การรวมหรือแยกตาแหน่ง
ประธาน กรรมการ ฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
10. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลก ารดําเนินงาน
ของผู้บริหารแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทบริษัท ในที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้มี
มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1

นายออง ซิว ครี

2

คณะกรรมการบริษัท
ปี 2553

ตาแหน่ง

คณะกรรมตรวจสอบ
ปี 2553

จานวนการ จานวนเงิน จานวนการ จานวนเงิน
ประชุม 5 ครั้ง (บาท) ประชุม 4 ครั้ง
(บาท)

ประธานกรรมการบริษัท

3/5

42,000

-

-

นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์ รองประธานกรรมการบริษัท

5/5

50,000

-

-

3

นายหลิน ฟู ไหล

1/5

10,000

-

-

4

ดร.สนิท สโมสร

5/5

50,000

4/4

56,000

5

รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์

4/5

40,000

3/4

30,000

6

รศ.สุพล อิงประสาร

5/5

50,000

4/4

40,000

7

นายออง ซิว บ๊อก

4/5

40,000

-

-

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ,

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ

รวมจานวนเงิน

282,000
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- นายออง ซิว บ๊อก ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการจาก
ที่ประชุมคณะก รรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

 ผู้บริหาร
จํานวนผู้บริหารในที่นี้ แบ่งตามคําจํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายถัดมา
โดยนับผู้บริหารในลําดับที่ 4 ทุกราย ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 13 ราย คิดเป็นค่าตอบแทน
ผู้บริหารจํานวน 7,718,200.00 บาท
11. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน
5 ครั้ง และ มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษั ทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบ
ประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริษัทฯมีระบบที่เพียงพอและเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจที่ดําเนินอยู่ พอสรุปสาระสําคัญในแต่ละด้านได้ดังนี้
(1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้
เหมาะกับการขยายตัวของธุรกิจ และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน
โดยเฉพาะด้านการผลิตและขาย ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบคําสั่งให้สอดคล้อง
กับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2) ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจั ย
ภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน
ตลอดจนการให้สินเชื่อ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนหารือกันอย่างสม่ําเสมอ
(3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ ได้กําหนดอํานาจ
ดําเนินการโดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การอนุมัติ การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจว่าไม่ละเลยในเรื่องสําคัญ
(4) ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดระบบรายงานข้อมูลการ
บริหารแก่คณะกรรมการผู้บริหาระดับต่างๆ อย่างสม่ําเสมอและทันกาล และได้
ปรับปรุงระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
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(5) ด้านการติดตามและประเมินผล บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบ
ทานระบบควบคุมภายในอย่างสม่ําเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารง
ไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ การควบคุม
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผ ลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่
การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียข
องบริษัทฯ
จึงได้กําชับให้ฝ่ายจัดการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความ
เป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญ และ
ยึดถือปฏิบัติตลอดมา ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษั
ทได้ที่ ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-274-0951, โทรสาร 02-274-0950, Website: www.shunthais.com หรือที่
E-mail address: president_office@shunthais.com
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 บุคลากร
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ฯ มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 838 คน เป็นเพศชาย
จํานวน 388 คน และเป็นเพศหญิงจํานวน 450 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย จํานวน 461 คน และ
สัญชาติอื่นๆ จํานวน 377 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
1. สายงานด้านบริหาร
จํานวน 84 คน
2. สายงานด้านการผลิต
จํานวน 754 คน
ข) ผลตอบแทนโดยรวม
บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน และ ค่าจ้างรายวัน โดยในปี 2553 มีการจ่าย
ผลตอบแทน ดังนี้
เงินเดือน + ค่าจ้างรายวัน รวม
111.71 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยั งมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น ชุดเครื่องแบบพนักงาน , หอพัก , รถรับ-ส่ง
พนักงาน, ค่าอาหาร, เงินพิเศษ , ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทางและที่พัก ให้กับพนักงานอีกด้วย
ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ เน้นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของพนักงานและให้เหมาะสม
กับงา นของแต่ละฝ่าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อบรม
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของทางราชการ , ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางการผลิต ,
การพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ฝึกอบรมตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต
. จัดให้กับบริษัท
จดทะเบียน เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน
อย่างมีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบการควบคุม
และตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
ทั่วทั้งองค์กร แต่ยังคงรักษาความค ล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม
กํากับ ประเมินผล และสอบทานการทํางานได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการ
ใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง พิจารณารายงานสําคัญในงบการเงินและ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี , ประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ
หรือได้พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ให้มีการ
ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงการทํางาน โดยจัดให้มี
การประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ายต่างๆ ทุกเดือน รวมทั้งได้มีก ารประสานงานกับผู้บริหาร
ในการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท
อีกทั้งได้นําเสนอผลกา รตรวจสอบภายในสําหรับเรื่อง รายงาน ยอดขายสินค้า ,การผลิต ,
การซื้อน้ํายางข้นฯลฯ และ รายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่อาจมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้กับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ไตรมาส
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รายงานประจาปี 2553

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เนื่องจากทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานได้มีการกําหนดผู้ปฏิบั ติที่ชัดเจน มีการกําหนด อํานาจผู้อนุมัติ
ตามขนาดของรายการ และมีการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบ
อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งดําเนินการอย่าง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําให้ ป้องกันการ
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม , การบริหารความเสี่ยง , การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติดตาม และ
ประเมินผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2552
2553

1. การซื้อน้ายางข้น - บมจ.ไทยฮั้วยางพารา เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท โดยมีสัดส่วนการ
60%
ถือหุ้น ณ 15 มี . ค. 54
ร้อยละ 37.66 และมีบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการซื้อสินค้า

130,432

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

การซื้อน้ํายางข้น ได้เป็นไปต ามราคาตลาด โดย
บริษัทฯ เปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้จําหน่าย
อย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน และได้
เปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยยาง
กรุงเทพฯ อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายราคา และ
36,657 การสั่งซื้อ ของบริษัทฯ
บมจ. ไทยฮั้วฯ ยังให้ Credit Term แก่บริษัทฯ เป็น
ระยะเวลา 30 – 60 วัน ซึ่งมากกว่าผู้จําหน่ายรายอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะ กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับผู้จําหน่ายน้ํายางข้น
60% รายอื่น ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม
- บจ. ดีเอส รับเบอร์
แอนด์ ลาเท็กซ์

รายงานประจาปี 2553
ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2552
2553

มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
- รายการซื้อสินค้า
- ดอกเบี้ย (จากการชําระ
ค่าซื้อวัตถุดิบล่าช้า)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน
เป็นผู้จําหน่ายน้ํายางข้นในท้องถิ่นของจังหวัดระยอง
และทําให้บริษัทสามารถประหยัดค่าขนส่งได้

25,640
-

43,224
การเสนอราคาเป็นไปตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น
4
ซึ่ง บริษัทฯ เปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้จําหน่าย
อย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน และได้
เปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยยาง
กรุงเทพฯ อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายราคา และ
การสั่งซื้อของบริษัทฯ
ทั้ง นี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการ
ดํา เนินธุรกิจการค้าปกติ และเป็นราคาที่กรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้จําหน่ายน้ํายางข้นรายอื่น ๆ ในช่วง
เวลาเดียวกัน

57

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม
- บจก. ไทร เบคก้า
เอ็นเตอร์ไพร์ส

รายงานประจาปี 2553
ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2552
2553

มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
- รายการซื้อสินค้า

-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

เป็นผู้จําหน่ายน้ํายางข้นในท้องถิ่นของจังหวัดระยอง
1,802 และทําให้บริษัทสามารถประหยัดค่าขนส่งได้
การเสนอราคาเป็นไปตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น
ซึ่ง บริษัทฯ เปรียบเทียบใบเสนอราคาของผู้จําหน่าย
อย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน และได้
เปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยยาง
กรุงเทพฯ อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายราคา และ
การสั่งซื้อของบริษัทฯ
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามการ
ดํา เนินธุรกิจการค้าปกติ และเป็นราคาที่กรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้จําหน่ายน้ํายางข้นรายอื่น ๆ ในช่วง
เวลาเดียวกัน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
2. การกู้ยืม

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายงานประจาปี 2553
ความสัมพันธ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท)
2552
2553

- บมจ.ไทยฮั้วยางพารา เป็น ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่
มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินกู้ยืม
- ดอกเบี้ยจ่าย
- เงินกู้ระยะสั้น

- บจก. ไทร เบคก้า
3. การเช่าอาคาร
เอ็นเตอร์ไพร์ส
ไตรภาคี ชั้น 2
ตั้งอยู่ที่ 238/9
ถ.รัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

65,898
84
85,000

มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา

162
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

เงิน กู้ยืมระยะสั้น จาก บมจ . ไทยฮั้วฯ บริษัท ใช้เป็น
ทุนหมุนเวียน และ ใช้ในการ ซื้อน้ํายาง ข้น ซึ่งคิด
27,498 อัตราดอกเบี้ย 5.85 ต่อปี (MLR เฉลี่ ยของธนาคาร
4,388 พาณิชย์ในประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่ทําสัญญา)
75,000
เงินกู้ยืม 65.90 ล้านบาทในปี 2552 เป็นหนี้ที่นํามาทํา
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยจ่ายชําระคืนเป็นงวดๆ
และสิ้นสุดในปี 2554 ดังนั้น มูลค่าของรายการ
ระหว่างกันในปี 2553 จึงเป็นยอดคงเหลือในสัญญา
162 บริษัทฯ ได้เช่าอาคารไตรภาคี เนื้อที่ 184 ตร.ม.
เพื่อใช้เป็นสํานักงานในกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นทําเล
ที่ดีมีการเดินทางสะดวก โดยมี การทําสัญญาเช่าและ
บริการ ซึ่งกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับการเช่าอาคารสํานักงาน
ทั่วไป ในบริเวณใกล้เคียงกัน

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

ความจ้าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การซื้อขายสินค้าหรือการทํารายการระ หว่างกันของบริษัทฯ ได้ดําเนินการภายใต้พื้นฐานการค้าปกติ
ทั่วไปที่ยึดผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสูงสุด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาซื้อขายในราคาตลาด
เช่นเดียวกับที่ซื้อขายกับบุคคลภายนอก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ หรือผลผลิตที่จะจําหน่าย นํามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และได้มาหรือเพิ่ม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้มากขึ้นในอนาคต
มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติท้ารายการระหว่างกัน
สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ สอบ
พิจารณาให้ความเห็นโดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกล่าว เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจ ว่าจ้าง ผู้ประเมินราคาอิสระมาทําการประเมินราคาของ
รายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึง
นําเสนอต่อค ณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2551 ให้จัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5 ล้าน เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ทั้งนี้ บริษั ทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
นโยบายหรือแนวโน้มการท้ารายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบาย ในการทํารายก ารระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรม ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพล และ เพื่อให้รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามปกติการค้าทั่วไปในราคายุติธรรม
ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพิจารณาถึงความจําเป็นและความสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงนโยบาย ราคา
และขั้นตอนในการทํารายการระหว่างกันด้วย
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.สนิท สโมสร
2. รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
3. รศ.สุพล อิงประสาร

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการสอบทาน งบ การเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ย วข้องที่ทางตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติ เป้าหมาย แผนงาน และขอบเขตการตรวจสอบ
รวมทั้ง
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ การให้คําแนะนําแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจน การประสานงานกับฝ่าย
จัดการ เพื่อให้ระบบการกํากับดูแลมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สอบทานง บการเงิน ของบริษัท ฯ อีกทั้งยัง หารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องงบการเงิน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอด จนการพิจารณา
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง เสนอชื่อผู้สอบบัญชี และกําหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่อไป
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและดําเนินการภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และเหมาะสม โดยปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของทางการ รวมทั้ง ส่งเสริ มให้มีการดําเนินงานที่เน้นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องของ
การดําเนินงานอย่างโปร่งใส การ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม และ การเปิดเผยข้อมูลอย่าครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ นํา ไปสู่
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดร.สนิท สโมสร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงิน
สาหรับแต่ละปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานประจาปี 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ ตรวจสอบ งบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกําไรข าดทุนเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้า
ต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่าง มีเหตุผล ว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการทดสอบหลักฐานประก อบรายการทั้งที่เป็นจํานวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น
เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับ แต่ละปีสิ้นสุดวันเดี ยวกันของบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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โดยมิใช่เป็น การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 1 จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตา มวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ ปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวนเงิน 68.7 ล้านบาท และจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีขาดทุน สุทธิ
จํา นวนเงิน 29.7 ล้านบาท และจํานวนเงิน 28.1 ล้านบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน รวมมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน รวมจํานวน เงิน 330.8 ล้านบาท และจํานวนเงิน
224.8 ล้านบาท และ มีขาดทุนสะสมจํานวนเงิน 577.2 ล้านบาท และจํานวนเงิน 508.5 ล้านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องโดยบริษัทไม่สามารถจ่าย
ชําระหนี้ ให้เจ้าหนี้ บริษัทที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขและได้ผิดนัดชําระเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 และ 14 ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นความ
ไม่แน่นอนอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งเป็นเหตุให้สงสัยอย่างมากเกี่ยวกับ การดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ดังนั้น
การดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัทขึ้นอยู่อย่างมากกับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตและ
มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอย่างเพียงพอ งบการเงินสําหรับ แต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 นี้จัดทําขึ้นตามข้อสมมติฐานทางบัญชีว่า
บริษัท จะดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง งบการเงินนี้
จึงไม่ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับมูลค่ าที่คาดว่าจะได้รับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพย์หรือจํานวนเงินและ
การจัดประเภทหนี้สิน ซึ่งอาจจําเป็นถ้าบริษัทไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

(นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ)์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4411
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

4,315,204

12,961,331

4,315,204

12,961,331

84,358,775

100,980,835

84,358,775

100,980,835

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

5, 12

ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

4

-

1,102,720

-

1,102,720

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

6

196,937,086

303,518,124

196,937,086

303,518,124

5,887,290

6,973,093

5,887,290

6,973,093

291,498,355

425,536,103

291,498,355

425,536,103

13,392,790

3,359,369

13,392,790

3,359,369

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีข้อจํากัดในการใช้

12, 23

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

7

เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ

7

-

1,324,000

-

1,324,000

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น (เงินลงทุนทั่วไป) - สุทธิ

8

2,486,568

2,486,568

2,486,568

2,486,568

340,656,281

355,160,387

340,656,281

355,160,387

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

-

9, 12, 13

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

10

366,595

406,373

366,595

406,373

สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดําเนินงาน - สุทธิ

11

-

-

-

-

1,279,361

1,188,492

1,279,361

1,188,492

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

358,181,595

363,925,189

358,181,595

363,925,189

รวมสินทรัพย์

649,679,950

789,461,292

649,679,950

789,461,292

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2553

2552

2553

2552

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

5, 9, 12

301,452,777

290,325,571

301,452,777

290,325,571

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ผิดนัดชําระหนี้

4

65,000,000

75,000,000

65,000,000

75,000,000

4

103,674,069

85,705,716

103,674,069

85,705,716

83,091,725

133,598,568

83,091,725

133,598,568

6,487,846

-

6,487,846

-

9

1,318,623

1,211,064

1,318,623

1,211,064

9, 13

4,268,197

12,600,000

4,268,197

12,600,000

4, 14

27,497,926

38,400,000

27,497,926

38,400,000

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

4

10,000,000

-

10,000,000

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4

12,964,762

10,667,037

12,964,762

10,667,037

6,524,427

2,805,882

6,524,427

2,805,882

622,280,352

650,313,838

622,280,352

650,313,838

1,441,842

2,760,465

1,441,842

2,760,465

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

9

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

9, 13

-

4,268,197

-

4,268,197

หนี้สินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิ

4, 14

-

27,497,926

-

27,497,926

4

-

10,000,000

-

10,000,000

1,441,842

44,526,588

1,441,842

44,526,588

623,722,194

694,840,426

623,722,194

694,840,426

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2553

2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 499,453,373 หุ้น ในปี 2553
และ 702,657,633 หุ้น ในปี 2552 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

15

499,453,373

702,657,633

499,453,373

702,657,633

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

499,453,373

499,453,373

499,453,373

499,453,373

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

103,688,297

103,688,297

103,688,297

103,688,297

(577,183,914)

(508,520,804)

(577,183,914)

(508,520,804)

25,957,756

94,620,866

25,957,756

94,620,866

649,679,950

789,461,292

649,679,950

789,461,292

- ทุนที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ 499,453,373 หุ้น

ขาดทุนสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

1,009,340,288

724,981,757

1,009,340,288

724,981,757

26,016,463

13,096,833

26,016,463

13,096,833

1,035,356,751

738,078,590

1,035,356,751

738,078,590

1,015,042,600

645,425,201

1,015,042,600

645,425,201

12,936,802

10,442,867

12,936,802

10,442,867

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

4

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

4

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4

31,635,167

26,910,625

31,635,167

26,910,625

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

20

10,635,760

11,011,642

10,635,760

11,011,642

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5

4,029,306

4,848,894

4,029,306

4,848,894

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

6

-

7,744,221

-

7,744,221

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

7, 8

-

2,207,016

-

1,259,019

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

9

-

23,910,000

-

23,910,000

4,985,940

9,471,112

4,985,940

9,471,112

1,079,265,575

741,971,578

1,079,265,575

741,023,581

(43,908,824)

(3,892,988)

(43,908,824)

(2,944,991)

-

(677,294)

-

-

(43,908,824)

(4,570,282)

(43,908,824)

(2,944,991)

(24,754,286)

(25,166,140)

(24,754,286)

(25,166,140)

(68,663,110)

(29,736,422)

(68,663,110)

(28,111,131)

(0.137)

(0.060)

(0.137)

(0.056)

499,453,373

499,428,551

499,453,373

499,428,551

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
รวมค่าใช้จ่าย

19

ขาดทุนจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

7

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

4

ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

68

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (บาท)
ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ

ส่วนเกิน

ชาระแล้ว

มูลค่าหุ้นสามัญ
103,628,297

(478,784,382)

124,237,288

60,000

60,000

-

120,000

-

-

(29,736,422)

(29,736,422)

499,453,373

103,688,297

(508,520,804)

94,620,866

-

-

(68,663,110)

(68,663,110)

499,453,373

103,688,297

(577,183,914)

25,957,756

ขาดทุนสุทธิ

ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สุทธิ

499,393,373
15

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ขาดทุนสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ

ส่วนเกิน

ชาระแล้ว

มูลค่าหุ้นสามัญ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มทุนเรือนหุ้น

103,628,297

(480,409,673)

122,611,997

60,000

60,000

-

120,000

-

-

(28,111,131)

(28,111,131)

499,453,373

103,688,297

(508,520,804)

94,620,866

-

-

(68,663,110)

(68,663,110)

499,453,373

103,688,297

(577,183,914)

25,957,756

ขาดทุนสุทธิ

ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

สุทธิ

499,393,373
15

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ขาดทุนสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

70

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

(68,663,110)

(29,736,422)

(68,663,110)

(28,111,131)

45,929,876

46,912,677

45,929,876

46,912,677

4,029,306

4,848,894

4,029,306

4,848,894

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

-

7,744,221

-

7,744,221

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

-

2,207,016

-

1,259,019

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

23,910,000

-

23,910,000

กําไรจากการขายเงินลงทุน

-

(739,200)

-

(739,200)

(2,425)

(196,088)

(2,425)

(196,088)

4,170,112

5,786,658

4,170,112

5,786,658

-

677,294

-

-

24,739,243

25,166,140

24,739,243

25,166,140

10,203,002

86,581,190

10,203,002

86,581,190

ลูกหนี้การค้า

8,246,902

3,729,754

8,246,902

3,729,754

ลูกหนี้อื่น

1,102,720

(1,102,720)

1,102,720

(1,102,720)

106,581,038
1,085,803

(155,962,918)
1,448,612

106,581,038
1,085,803

(155,962,918)
1,448,612

(90,869)

(588,001)

(90,869)

(588,001)

(32,362,750)

121,652,848

(32,362,750)

121,652,848

(2,089,775)

3,665,994

(2,089,775)

3,665,994

3,718,545

(11,571,237)

3,718,545

(11,571,237)

96,394,616

47,853,522

96,394,616

47,853,522

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขาย

1,324,000

-

1,324,000

-

เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีข้อจํากัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)

(10,033,421)

11,412,570

(10,033,421)

11,412,570

ซื้อสินทรัพย์ถาวร

(24,794,650)

(13,165,607)

(24,794,650)

(13,165,607)

(103,500)

(443,900)

(103,500)

(443,900)

-

739,200

-

739,200

2,429

200,211

2,429

200,211

(33,605,142)

(1,257,526)

(33,605,142)

(1,257,526)

11,127,206

(48,072,118)

11,127,206

(48,072,118)

-

75,000,000

-

75,000,000

(10,000,000)

(17,600,000)

(10,000,000)

(17,600,000)

(1,211,064)

(1,434,459)

(1,211,064)

(1,434,459)

(12,600,000)

(45,284,189)

(12,600,000)

(45,284,189)

-

14,055,735

-

14,055,735

(38,400,000)

-

(38,400,000)

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

10,000,000

-

10,000,000

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

-

120,000

-

120,000

จ่ายดอกเบี้ย

(20,351,743)

(26,634,024)

(20,351,743)

(26,634,024)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(71,435,601)

(39,849,055)

(71,435,601)

(39,849,055)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(8,646,127)

6,746,941

(8,646,127)

6,746,941

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

12,961,331

6,214,390

12,961,331

6,214,390

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

4,315,204

12,961,331

4,315,204

12,961,331

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากหนี้สินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
จ่ายชําระคืนหนี้สินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย
เงินสด

465,987

135,464

465,987

135,464

- ออมทรัพย์

2,212,359

1,093,540

2,212,359

1,093,540

- กระแสรายวัน

1,636,858

11,732,327

1,636,858

11,732,327

รวม

4,315,204

12,961,331

4,315,204

12,961,331

6,487,846

-

6,487,846

-

เงินฝากธนาคาร

2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดย
- เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
- สัญญาเช่าการเงิน
- จ่ายเงินสด

-

2,056,075

-

2,056,075

24,794,650

13,165,607

24,794,650

13,165,607

รวม

31,282,496

15,221,682

31,282,496

15,221,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. ทั่วไป
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด(มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดในประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ซึ่งเป็นวันที่
หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
ดําเนินธุรกิจ หลักเกี่ยวกับการผลิตถุงมือยางเพื่ อใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมและการผลิตน้ํายางข้น ที่อยู่
จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 หมู่ 4 ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นร้อยละ 37.66
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีฐานะทางการเงิน ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
577.2
ขาดทุนสะสม
หนี้สินหมุนเวียนรวมมากกว่า
330.8
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

508.5

577.2

508.5

224.8

330.8

224.8

นอกจากนี้สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
ขาดทุนสุทธิ

68.7

29.7
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บริษัทประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องโดยบริษัทไม่สามารถ ชําระหนี้ ให้เจ้าหนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่งและได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และได้ผิดนัดชําระเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4 ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นความไม่แน่นอนอย่าง
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ดังนั้น การดําเนินงานต่อเนื่องของบริษัทขึ้นอยู่อย่างมาก
กับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอย่างเพียงพอ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับแต่ละปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 นี้ จัดทําขึ้นตามข้อสมมติฐานทางบัญชีว่าบริษัทจะดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
งบการเงินนี้จึงไม่ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและการจัดประเภทของสินทรัพย์หรือจํานวน
เงินและการจัดประเภทหนี้สินซึ่งอาจจําเป็นถ้าบริษัทไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
2. เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
บริษัทได้จัดทําบัญชีโดยบันทึกบัญชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย ทั้งนี้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการมีวัตถุประสงค์
ที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทยเท่านั้น
งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ได้เปิดเผยไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการ เงิน บริษัทได้จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งบริษัทนําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ใน
ประเทศ
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือเป็นเงินที่บริษัทเก็บไว้ใช้เพื่อวั ตถุประสงค์ทั่วไป ส่วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในจํานวนที่แน่นอนและมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
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ลูกหนีและค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เท่ากับจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการ
เรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบันของลูกหนี้
การตีราคาสินค้าคงเหลือ
บริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่าโดยใช้วิธี
ดังต่อไปนี้
สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต

- วิธีราคาทุน (เข้าก่อน-ออกก่อน)

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน

- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพ
และสถานที่ปัจจุบันในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเองต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นในการขาย
เงินลงทุนในหุ้นทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษั ท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วน
ได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่คาดว่าจะขายในอนาคตอันใกล้ เป็นเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่ อขาย บริษัท
วัดมูลค่าเงินลงทุนตามนโยบายก ารบัญชี ที่เกี่ยวข้องในทันทีก่อนที่จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขาย
หลังจากนั้นบริษัทวัดมูลค่าเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขายด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าที่เกิดจากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เพื่อขายและ
ผลกําไรหรือขาดทุนในภายหลังที่มีการวัดมูลค่าใหม่จะบันทึก ไว้ในงบกําไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม ผลกําไร
จากการเพิ่มขึ้นในภายหลังจะไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมู ลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อสินทรัพย์ถูกขายหรือตัดออกจากบัญชีต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชีกําไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตัดจําหน่ายสินทรัพย์จะบันทึกไว้ ใน
งบกําไรขาดทุน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังต่อไปนี้
ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
20
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
20
เครื่องจักรและอุปกรณ์
2 ถึง 15
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สํา นักงาน
5
ยานพาหนะ
5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนแต่ละประเภทยกเว้นในกรณีที่ไม่อาจคาด
ระยะเวลาสิ้นสุดของประโยชน์ที่จะได้รับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะไม่ถูกตัดจําหน่ายแต่จะได้รับการทดสอบว่า
ด้อยค่าหรือไม่ทุกวันที่ในงบดุล ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
ปี
3

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทจะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จํานวน
ใดจะสูงกว่า) ต่ํากว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการ
หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าโดยการลดร าคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและบันทึก
การปรับลดมูลค่าในงบกําไร ขาดทุนหรือปรับลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ในกรณีที่สินทรัพย์
เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมาก่อน บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่
าซึ่งได้บันทึก
ไว้ในปีก่อนๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
โดยบันทึกไว้ในบัญชีรายได้อื่นหรือนําไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เกิดจากการกลับรายการนี้จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือรายจ่าย
ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
ประมาณการหนีสิน
บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินตามภาระหนี้สินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภาระ
หนี้สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีควา มเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายชําระหนี้ตามภาระหนี้สิน
ดังกล่าวและสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถื อบริษัทจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ในงบดุลและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการหนี้สินตามประมาณการที่เหมาะสมที่สุด
ในปัจจุบัน กรณีที่มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา จํานวนเงิน
ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบัน
การใช้ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่
ายบริหารมีความ
จําเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินเพื่อประโยชน์
ในการกําหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว
ผลของรายการ
เมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้
การประมาณการและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบการเงินนี้ได้มีการสอบทานอย่างสม่ําเสมอ
การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชีจะรับรู้ในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบัญชีนั้น หรือจะรับรู้ในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ ในงวดอนาคต ถ้าผลของ
การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
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การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น
สาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว แล
ะจะไม่รับรู้รายได้ถ้ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า หรือฝ่ายบริหาร
ยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น
ดอกเบี้ยรั บรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ของสินทรัพย์
รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายที่มีลักษณะ
เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนได้บันทึกรวมไว้ในบัญชีอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สัญญาเช่าการเงิน
การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
นั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึก
เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวน
ใดจะต่ํากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหัก
จากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราค งที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน
สัญญาเช่าด้าเนินงาน
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ยังตกเป็นของผู้ ให้เช่า
จะบันทึกบัญ ชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานดังกล่าวจะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึก ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนาน
ในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรือเพื่อขายดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีแปลงค่ าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน และเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งคงอยู่ ณ วันสิ้นปี (ยกเว้นหนี้สินที่
เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ) แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน หนี้สินที่
ได้
ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกด้วยอัตราซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญา ผลต่างระหว่างอัตรา
แลกเปลี่ยนปัจจุบัน (ณ วันที่ในสัญญา) และอัตราซื้อขายล่วงหน้าได้บันทึกรอตัดบัญชีไว้และตัดบัญชีเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น
ภาษีเงินได้
บริษัทตั้งสํารอง ภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายตามประมวลรัษฎากร
อย่างไรก็ตาม
บริษัทไม่มีภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายชําระในปี 2553 และ 2552 เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน
ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน
ขาดทุน ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหาร ขาดทุน สุทธิด้วยจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออก
ในระหว่างปี
4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดขึ้นจากรายการกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ /หรือกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่มีสาระสําคัญที่รวมไว้ในงบการเงินเกิดขึ้นโดยใช้ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไป
ตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดในการเปรียบเทียบ
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รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหว่างบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาหนดเวลา
นโยบายการ
พันบาท
ชาระเงิน (วัน)
กาหนดราคา
2553
2552
รายได้อื่น (จากการขายผลพลอยได้จากการผลิต)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)
ซื้อวัตถุดิบ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ดีเอส รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จํากัด
- บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
รวม
ค่าเช่า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

ต้นทุนทางการเงิน
(จากการจ่ายชําระค่าซื้อวัตถุดิบล่าช้า)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ดีเอส รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จํากัด

ต้นทุนทางการเงิน (จากการกู้ยืม)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)

30

ราคาตลาด

5,339

5,047

60
30
เงินสด

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

36,657
43,224
1,802
81,683

130,432
25,640
156,072

-

ตามที่ตกลงกัน
ไว้ในสัญญา

162

162

ตามที่ตกลงกัน
ไว้ในสัญญา

4

ตามที่ตกลงกัน
ไว้ในสัญญา

4,388

-

-
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้
พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ลูกหนี้อื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)

1,103

-

1,103

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ผิดนัดชาระหนี้จาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)

75,000

-

10,000

65,000

เจ้าหนี้การค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ดีเอส รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จํากัด
- บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
รวม

85,706
85,706

36,657
43,224
1,802
81,683

27,369
35,422
924
63,715

94,994
7,802
878
103,674

ดอกเบี้ยค้างจ่าย (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)
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4,388

-

4,472

10,000
10,000

(10,000)
(10,000)

-

10,000
(10,000)
-

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน)
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
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เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ผิดนัดชําระหนี้ จากบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีภาระ
ค้ําประกันและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.85 ต่อปี เงินกู้ยืมนี้มีกําหนดชําระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ผิดนัดชําระเงินกู้ยืมระยะสั้นและอยู่ในระหว่างการเจรจากับบริษัทที่เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว
เพื่อขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ เนื่องจากสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวไม่ได้ระบุ
อัตราดอกเบี้ย
ที่ผิดนัดชําระหนี้ บริษัทจึงไม่ได้บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายในอัตราที่ผิดนัดชําระหนี้ไว้ในบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีภาระค้ําประกันและ
ไม่มีดอกเบี้ย เงินกู้ยืมนี้มีกําหนดชําระคืนภายในเดือนเมษายน 2554
5. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท
ภายในกําหนดชําระ
ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

2553
71,469

2552
72,779

27,862
2,493
37,793
139,617
(55,258)
84,359

30,507
183
48,741
152,210
(51,229)
100,981

4,029
-

4,533
(8,077)

บริษัทมีกําหนดระยะเวลาชําระเงินให้กับลูกหนี้การค้าอยู่ในช่วงเวลา 15 ถึง 120 วัน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจํานวนเงิน
รวม 4.0 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าไม่ ได้จํานวนเงิน 55.3 ล้านบาท และ 51.2 ล้านบาท
ตามลําดับฝ่ายบริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้
83

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจํานวน 33.5 ล้านบาท (2553 : ไม่มี) ซึ่งบริษัทได้นําไป
เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันสําหรับเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทบันทึก
เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวไว้ในบัญชี “หนี้สินจากการขายลดลูกหนี้การค้า” ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
พันบาท

สินค้าสําเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
สุทธิ

2553

2552

43,916
106,010
88,644
238,570
(41,633)
196,937

80,569
156,932
107,650
345,151
(41,633)
303,518

ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือสําหรับปี

-

7,744

มูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 2553 และ 2552 มีจํานวนเงิน 1,015.0 ล้านบาท
และ 645.4 ล้านบาท ตามลําดับ
7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

Bemark & Shun Thai Co., Ltd.
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สุทธิ

ทุนชาระแล้ว
(พันบาท)
Euro 117,300

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
40
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พันบาท
2553
-

2552
2,272
(948)
1,324
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ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ทําสัญญาฉบับหนึ่งกับ Ms. Kanitha Matoury เพื่อขายเงินลงทุนใน
หุ้นทุนของ Bemark & Shun Thai Co., Ltd. จํานวน 46,920 หุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 40,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
(เทียบเท่าจํานวนเงิน 1.3 ล้านบาท ) บริษัทได้รับชําระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในเดือนมกราคม 2553
จํานวนเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าจํานวนเงิน 0.7 ล้านบาท ) ส่วนที่เหลือจํา นวนเงิน 20,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา จะได้รับเมื่อบริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวให้กับผู้ซื้อแล้ว
ดังนั้น บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขายไว้ในงบดุลที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่
ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทตั้งค่าเผื่อ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวไว้ในงบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจํานวนเงิน 1.9 ล้านบาท และจํานวนเงิน 0.9 ล้านบาท ตามลําดับ ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม 2553 บริษัทได้รับเงินส่วนที่เหลือจํานวนเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่ากับจํานวนเงิน 0.6
ล้านบาท) และได้โอนเงินลงทุนดังกล่าวออกจากบัญชีแล้ว
8. เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น (เงินลงทุนทั่วไป) – สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สุทธิ

ทุนชาระแล้ว
(พันบาท)

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

600,000

0.4

พันบาท
2553

2552

3,205
(718)
2,487

3,205
(718)
2,487

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน )
ซึ่งถือตามงบการเงินที่สอบทานแล้วสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 มีจํานวนเงินต่ํากว่า
ราคาทุนประมาณ 0.3 ล้านบาท
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

74,007

151,420
795

74,007
-

505
152,720
50
-

74,007

2,035
758

49,707
7,265
-

2,793
739

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

-

2,156
154,926

56,972
7,125

3,532

64,097

2,520
2,520

533,368
11,157
(3,349)
361
541,537
13,674
(833)
10,668
565,046

7,624
281
(1,130)
6,775
93
6,868

4,646
1,355

300,563
37,733
(3,345)
334,951
36,613
(833)
370,731

6,978
313
(1,130)
6,161
242
6,403

1,253
806

-

-

8,120
8,120

-

พันบาท
เครื่องตกแต่ง
ยานพาหนะ งานระหว่าง
ติดตั้งและอุปกรณ์
ก่อสร้าง
สานักงาน

13,270
13,270
-

-

6,001
6,001

รวม

198
1,634
(866)
966
17,465
(12,824)
5,607

771,263
15,222
(4,479)
782,006
31,282
(833)
812,455

-

360,536
46,875
(4,475)
402,936
45,786
(833)
447,889

-

-

2,059
1,067
3,126

-

23,910
23,910
-

2,520

8,120

13,270

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

68,694

87,628

193,316

614

3,942

966

355,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

67,955

82,709

181,045

465

2,875

5,607

340,656
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จากฐานะการเงิ นและการดําเนินงานของบริษัททําให้มีข้อบ่งชี้ว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท
อาจด้อยค่า ดังนั้น บริษัทจึงว่าจ้างบริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประเมินราคา
อิสระแห่งหนึ่งให้ตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อทดสอบก ารด้อยค่าตามรายงานของ
บริษัทผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ซึ่งได้ประเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบข้อมูลราคา
ตลาด (Market Approach) ซึ่งทําให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เบื้องต้น
จํานวนเงิน 33.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บั นทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552
ต่อมาบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมเพื่อทําการทบทวนราคาประเมินเดิม
(การประเมินราคาครั้งที่ 1) และเพื่อประเมินราคาสินทรัพย์เพิ่มเติมบางรายการ โดยจากผลการประเมินใหม่
(การประเมินราคาครั้งที่ 2) ตามวิธีเปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาด (Market Approach) พบว่าบริษัทไม่มีผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทผู้ประเมินราคาดังกล่าวชี้แจงถึงสา เหตุของราคาประเมินที่
แตกต่างกันอย่างมีสาระสําคัญในการประเมินราคาครั้งที่ 1 ตามรายงานลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 และครั้งที่ 2
ตามรายงานลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ว่า
1)
2)
3)
4)

มีส่วนต่างในเรื่องของการปรับมูลค่าส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนดัดแปลงของเครื่องจักร ซึ่งในการประเมิ น
ครั้งที่ 1 บริษัทประเมินราคาดังกล่าวได้ประเมินราคาตามเอกสารของเครื่องจักรเดิมเท่านั้น
ในการประเมินราคาครั้งที่ 2 บริษัทผู้ประเมินราคาดังกล่าวได้รับเอกสารใน การพัฒนาและปรับหน้าดิน
เพิ่มเติมทําให้มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น
การประเมินราคาครั้งที่ 1 บริษัทผู้ประเมินราคาดังกล่าวทําการสํารวจจากภายนอกอาคารเท่านั้นและไม่ได้
รับรายงานค่าก่อสร้างอาคาร ทําให้ราคาประเมินครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้น
มีการประเมินราคาสินทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการประเมินราคาครั้งที่ 1
รายละเอียดการประเมินราคาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีดังต่อไปนี้

ราคาประเมิน
มูลค่าตามบัญชี ครั้งที่ 1
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์อื่น
รวม

71,970
63,668
159,153
294,791

56,460
90,230
159,450
306,140
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พันบาท
การตีราคาใหม่
ส่วนต่า
ส่วนเกิน
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)
34,032
11,037
45,069

(15,510)
(7,470)
(10,740)
(33,720)

ราคาประเมิน
ครั้งที่ 2
74,606
161,308
204,960
43,700
484,574
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จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายใหม่ คือ บริษัท เซ็นจูรี่ 21 ฟาสท์
แอนด์ แฟร์ จํากัด ให้ทําการประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่อีกครั้ง (การประเมินราคาครั้งที่ 3) ตามรายงาน ลงวันที่
2 ตุลาคม 2552 และวันที่ 5 ตุลาคม 255 2 ซึ่งได้ประเมินราคาตามวิธีเปรี ยบเทียบข้อมูลราคาตลาด
(Market Approach) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พันบาท
การตีราคาใหม่

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์อื่น
รวม

มูลค่าตามบัญชี
71,467
92,958
185,802
30,589
380,816

ราคาประเมิน
ครั้งที่ 3
68,947
149,485
194,508
45,850
458,790

ส่วนเกิน
64,647
21,976
15,261
101,884

ส่วนต่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)
( 2,520)
( 8,120)
(13,270)
(23,910)

ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จํานวนเงินรวม 23.9 ล้านบาท ไว้ใน
งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที31
่ ธันวาคม 2552
มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษัทซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริษัทยัง
สามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที31่ ธันวาคม 2553 และ 2552 มีจํานวนเงินรวมประมาณ 138.8
ล้านบาท และ119.5 ล้านบาท ตามลําดับ
บริษัทมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริษัทลิสซิ่งหลายแห่งเพื่อเช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ
หลายรายการ
ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงที่มีอยู่หรือที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตทั้งหมดและเครื่องจักรและ อุปกรณ์
ส่วนหนึ่ งของบริษัทซึ่งมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวนเงินรวม 318.0
ล้านบาท และ 338.2 ล้านบาท ตามลําดับ ได้จดจํานอง /จํานําไว้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศหลายแห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 และ 13
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
(พันบาท)
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

444
444
104
548

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

38
38
143
181

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

406
367
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11. สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงาน – สุทธิ
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น /ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

20,065
(4,478)
15,587
15,587

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น /ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

13,494
(3,393)
10,101
10,101

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้น /ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

6,571
(1,085)
5,486
5,486

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดําเนินงานทั้งจํานวนเป็นเตาบอยเลอร์ที่ใช้น้ํามัน
เตาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการใช้ดําเนินงานแล้ว บริษัทจึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจํานวน
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12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2553
2552
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินเพื่อการส่งออก - แพ็คกิ้งเครดิต
หนี้สินจากการขายลดลูกหนี้การค้า
รวม

2.75 - 6.40
5.125
4.625 - 6.120
-

6.15 - 7.50
4.875 - 5.850
4.875 - 5.850
4.250 - 4.563

พันบาท
2553
9,393
46,560
245,500
301,453

2552
1,538
39,780
215,500
33,508
290,326

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและ
หนี้สินเพื่อการส่งออก) จากธนาคารในประเทศสองแห่งจํานวนเงินรวม 525 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนเงินรวม 50 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อนี้ค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝากประจํา
ของบริษัทจํานวน 10 ล้านบาท และจดจํานอง /จํานําที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงที่มีอยู่ทั้งหมดหรือที่จะ
ก่อสร้างขึ้นในอนาคตและเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทส่วนหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
9
นอกเหนือจากการค้ําประกันโด ยกรรมการของบริษัทบางท่านและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง นอกจากนี้
สัญญาเงินกู้ได้ระบุเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ไว้ เช่น ห้ามบริษัทนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน
เพิ่มเติม เป็นต้น
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแพ็คกิ้งเครดิต บริษัทจะได้รับเงินค่าสินค้าจากธนาคารก่อนที่จะมีการส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้าโดยที่บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้อง ชําระเงินดังกล่าวแก่ธนาคารทันทีที่ได้รับชําระค่าขายสินค้านั้น
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาขายลดลูกหนี้การค้า บริษัทจะได้รับเงินจากธนาคารก่อนที่จะถึงกําหนดชําระหนี้
จากลูกหนี้การค้า โดยที่บริษัท มีข้อผู กพันที่จะต้องชําระเงินดังกล่าวแก่ธนาคารทันทีที่ได้รับชําระจากลูกหนี้
การค้านั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
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13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
พันบาท

เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

2553

2552

4,268
(4,268)
-

16,868
(12,600)
4,268

เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินกู้ยืม 50 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ํา
(MLR) เงินกู้ยืมนี้มีกําหนดชําระคืนในจํานวนเงินที่เท่ากันทุก ๆ เดือน เดือนละ 1.05 ล้านบาท รวม 47 งวด
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550
ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงที่มีอยู่หรือที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตทั้งหมดและเครื่องจักรและอุปกรณ์
ส่วนหนึ่งของบริษัทได้จดจํานอง /จํานําไว้เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 9 นอกเหนือจากการค้ําประ กันโดยกรรมการของบริษัทบางท่านและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง
นอกจากนี้สัญญาเงินกู้ได้ระบุเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆไว้ เช่น ห้ามบริษัทนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักทรัพย์
ค้ําประกันเพิ่มเติม เป็นต้น
14. หนีส้ ินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ – สุทธิ
พันบาท

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้การค้า – ค่าซื้อน้ํายาง
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ
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2553

2552

10,741
16,757
27,498
(27,498)
-

22,741
43,157
65,898
(38,400)
27,498
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 บริษัทได้ทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว โดยขยายระยะเวลาการจ่าย ชําระหนี้เจ้าหนี้การค้าค่าซื้อน้ํายาง เงินกู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างจ่าย
(จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552) ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่อนชําระเป็นรายเดือนจํานวน 28 งวด ในจํานวนที่แตกต่างกันเริ่ม
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวไม่มีการคิดดอกเบี้ย
15. ทุนเรือนหุ้น
ในเดือนพฤษภาคม 2552 มีผู้ใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 60,000 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจํานวน 60,000
หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจํานวน 60,000 บาท ทําให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่
ออกและชําระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 499.4 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 499,393,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เป็น 499.5 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 499,453,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่
9 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติให้อนุมัติการลด ทุน
จดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีการ ตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุนตามสัดส่วนและการใช้
สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโดยลดทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน
203,204,260
บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 203,204,260 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ในการนี้ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะลดลง
จาก 702,657,633 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 702,657,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 499,453,373 บาท
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน499,453,373 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
16. ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไม่มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่รอการใช้สิทธิเหลืออยู่
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นอายุใช้สิทธิเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในครั้งสุดท้ายนี้คงเหลือ STHAI-W1 และ ESOP - W1 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิและสิ้น
อายุการใช้สิทธิแปลงสภาพจํานวน 175,186,928 หน่วย และ 14,122,500 หน่วย ตามลําดับ โดยบริษัทได้
ดําเนินการยกเลิกจํานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 189,309,428 หุ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15
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17. กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานที่จดทะเบียน
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547
ตามระเบียบกองทุน สมาชิกต้องจ่ายเงิน สะสมและบริษัทต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
3
ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบสําหรับปี 2553 และ 2552 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการมีจํานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท
ตามลําดับ
18. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ ทางการเงินและหนี้สินทางกา รเงินที่มีอยู่ในงบดุล ได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุนเงินฝากประจําที่มีข้อจํากัดในการใช้ เงินลงทุนที่ถือไว้
เพื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ผิดนัดชําระหนี้และเงินกู้ยืมระยะยาวจ ากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้
ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจํานวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่าย
ชําระหนี้สําหรับภาระผูกพันตามที่กําหนดไว้ในงบการเงินจากการประเมินฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนั้น บริษัทได้ทํา
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีกั้ บบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขยายระยะเวลาชําระหนี้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นผู้บริหารจึงพิจารณาทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลด
ความเสี่ยงนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ให้ไว้กับบริษัท บริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้า
เป็นครั้งคราว
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่บันทึกในงบดุลสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นมูลค่ าสูงสุดที่เกิดจาก
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย
บริษัทจึงไม่ได้ทําสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราค ากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : มีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีข้อจํากัดในการใช้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราท้องตลาด
:
มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่มีราค าขายในตลาด : มูลค่ายุติธรรมที่สามารถคํานวณได้อย่างมีเหตุผล
คํานวณจากสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขาย: มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า : มีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ผิดนัดชําระหนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
และหนี้สินตามสัญญา เช่าการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ : ไม่สามารถคํานวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในท้องตลาดได้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราท้องตลาด : มีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้แก่
พันบาท

วัตถุดิบและวัสดุสนิ้ เปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงาน
ระหว่างทํา
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

480,095

303,627

480,095

303,627

87,575
333,521
90,329
45,929
41,817
1,079,266

(77,253)
312,005
81,265
46,913
75,415
741,972

87,575
333,521
90,329
45,929
41,817
1,079,266

(77,253)
312,005
81,265
46,913
74,467
741,024

20. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารสําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
พันบาท
ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน
เบี้ยประชุม
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัท
อื่นๆ
รวม
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9,422
408
106
700
10,636

9,973
386
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11,012

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2553

21. ส่วนงานของบริษัท
บริษั ทดําเนินงานในส่วนงานสองธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางและน้ํายางข้น
การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์มีดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)
ส่วนงานธุรกิจ
ส่วนงานธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายถุงมือยาง
ผลิตและจาหน่ายน้ายางข้น
2553
2552
2553
2552
2553
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิ

1,002,585
(1,009,149)
(6,564)

724,982
(645,425)
79,557

6,755
(5,893)
862

-

724,982
(645,425)
79,557
13,097
(96,547)

(24,754)
(68,663)

(677)
(25,166)
(29,736)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม)
2553
2552
87.92
12.08
100.00
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87.99
12.01
100.00

2552

1,009,340
(1,015,042)
(5,702)
26,016
(64,223)

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสัดส่วนของยอดขาย ดังนี้

ยอดขายสุทธิต่างประเทศ
ยอดขายสุทธิในประเทศ
รวม

รวม
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22. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ย นเงินตรา
ต่างประเทศที่เกิดจากการขายสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินสองแห่ง ดังนี้

มูลค่าตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

2553
2.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
0.2 ล้านยูโร

2552
0.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

เทียบเท่าจํานวนเงินบาท

98.0 ล้านบาท

23.8 ล้านบาท

23. อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมี
ก. เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้จํานวนเงิน 71.2 ล้านบาท และ 10.0 ล้านบาท ตามลําดับ
ข. หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ออกให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเป็น
จํานวนเงิน 2.8 ล้านบาท ซึ่งค้ําประกันโดยเงินลงทุนในเงินฝากประจําจํานวนเงิน 2.8 ล้านบาท
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24. การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทยังไม่ได้นํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กําไรต่อหุ้น
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

บริษัทไม่สามารถประมาณผลกระทบที่เป็นไปได้ของการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับ ใหม่ข้างต้นมาถือ
ปฏิบัติต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
25. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
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