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ความมุ่งมัน่ ต่อภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
“ผลิ ตสิ นค้าที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับและเป็ นมิ ตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product) โดยเน้นการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและนวัตกรรม ตลอดจนคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ (Value Added)”

ภารกิจ
“ มีกระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบการจัดการที่ทนั สมัยและผลิตสิ นค้าที่หลากหลายและ
ได้มาตรฐานสากลและเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยเน้นประสิ ทธิ ผลในด้านการตลาดและการพัฒนาห่ วงโซ่
แห่งคุณค่า (Value Chain) ”

วัตถุประสงค์


ลดต้นทุน (Cost Reduction)



พัฒนาประสิ ทธิภาพด้านการตลาด



ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการจัดการให้ทนั สมัย



ปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล (Product Quality)



พัฒนาสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product)



สร้าง Brand Loyalty
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ปี 2561 ปั จจัยพื้นฐานเศรษฐกิ จโลกโดยรวมดี ข้ ึ นจากฐานของกลุ่ มประเทศเศรษฐกิ จหลัก อย่า ง
สหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุ โ รป ญี ปุ่ นและจี น ซึ่ งเป็ นผลจากนโยบายการคลัง การค้า โลกที่ ข ยายตัว ต่ อ เนื่ อง
ตลอดจนสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และความเสี่ ยงที่ลดลง
ส าหรั บ เศรษฐกิ จ อาเซี ย นยัง เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ ภ าพรวมเศรษฐกิ จ ไทยเติ บ โตได้ดี ก ว่า ที่
คาดการณ์ ทาให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ คาดการณ์ ตวั เลขผลิ ตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทย ในปี 2561 ไว้ว่าจะขยายตัวที่ ร้อยละ 4.1 โดยได้แรงหนุ นหลักจากการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการส่ งออกที่ฟ้ื นตัวต่อเนื่อง
แต่บริ ษทั ยังได้รับผลกระทบจากปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินธุ รกิจในภาพรวม จากสภาพการแข่งขัน
ในภูมิภาคที่รุนแรงยิ่งขึ้น บริ ษทั จึงเน้นแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจที่พร้ อมปรับตัวอย่างรวดเร็ วให้ทนั กับทุกการ
เปลี่ ยนแปลงที่กาลังเกิ ดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการปรั บโครงสร้ างการบริ หารงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ น
ธุ รกิ จ รวมถึ งปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต อันเป็ นแนวทางที่จะทาให้ได้ปริ มาณการผลิตที่มีขนาดประหยัด
(Economy of Scale) นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงรักษาตลาดทั้งในและต่างประเทศของบริ ษทั ไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ
ท่ามกลางการแข่งขันในระหว่างผูผ้ ลิตถุงมือยางด้วยกัน
คณะกรรมการใคร่ ข อขอบพระคุ ณท่ า นผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ใ ห้ค าแนะนา และสนับ สนุ นการ
ดาเนินงานของบริ ษทั มาด้วยดี บริ ษทั จะพยายามดาเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่ท่าน
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ดารงไว้ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลทั่วไป
ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียน
เลขที่ 0 1 0 7 5 4 4 0 0 0 0 8 6 (เดิมเลขที่ บมจ. 669)

ประกอบธุรกิจ
เป็ นผูผ้ ลิต, จาหน่ายและส่ งออกถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์, ครัวเรื อน
และอุตสาหกรรม ฯลฯ

จานวนและชนิดหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

19,978,103,486 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
15,982,476,502 บาท

ทีต่ ้ังสานักงานใหญ่ และโรงงาน
เลขที่ 9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ (038) 634-072-3, 634 - 481-6
โทรสาร (038) 634-001, 634-480

www.shunthaiglove.com
ทีต่ ้ังสานักงานสาขา
เลขที่ 14หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
เลขที่ 52/18 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
เลขที่ 52/19 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ (038) 634-072-3, 634 - 481-6 โทรสาร(038) 634-001, 634-480
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511 - 6040 - 5โทรสาร (02) 511 – 6049
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009 - 9000โทรสาร (02) 009 - 9991

ผู้สอบบัญชี
เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นปี 2562

เลขานุการบริษทั
นายธนา เอื้อวิทยา
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511-6040-5#104, 105 โทรสาร (02) 511-6049
Email : Tana@shunthaiglove.com

ฝ่ ายผู้ลงทุนสั มพันธ์
นางสาวอิสสรา โปษะกฤษณะ
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511-6040-5#104 โทรสาร (02) 511-6049
Email : issara.p@shunthaiglove.com
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ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั ร่ วม
(รายละเอียดของบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น)

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด

เลขทะเบียน
เลขที่ 0 1 0 5 5 5 4 0 4 1 2 4 7

ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลขยะ

ทุนจดทะเบียนของบริษทั
1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 10,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

ทุนชาระแล้วของบริษทั
1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 10,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

จานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่
หุน้ สามัญจานวน 4,824,750 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

ทีต่ ้ังสานักงานใหญ่
เลขที่ 9/251 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250

ทีต่ ้ังสาขาและโรงงาน
เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 168/1 หมู่ที่ 2 ตาบลปากฉลุย อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
6
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ข้ อมูลสรุป
ภาพรวมของการดาเนินงานและเหตุการณ์ ทสี่ าคัญ
ตามที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2/2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 แจ้งการเปลี่ ย นแปลง
กรรมการและอานาจกรรมการ ดังนี้
อนุ มตั ิการลาออกกรรมการ 2 ท่าน คือ 1.ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ประธานกรรมการบริ ษทั 2.
นางสาวสมคิด พิมเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั 2 ท่าน คือ1.นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม กรรมการบริ ษทั
2.
นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร กรรมการบริ ษทั
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง 1 ท่านคือ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ จากตาแหน่งเดิมกรรมการ เป็ นประธาน
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ดังนี้ “ นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์ นายสุ วรรณ
ดาเนิ นทอง นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่ อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั ”
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด
(มหาชน) ครั้ งที่ 4/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งการเปลี่ ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการ
(เพิ่มเติม2)
อนุ มตั ิการลาออกของกรรมการ 1 ท่านคือ นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์ กรรมการบริ ษทั /ประธาน
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั 1 ท่าน คือนายชาย วัฒนสุ วรรณ กรรมการบริ ษทั
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ตาแหน่งเดิม กรรมการบริ ษทั เป็ น กรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร ตาแหน่งเดิม กรรมการบริ ษทั เป็ น กรรมการบริ ษทั และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง ตาแหน่งเดิม กรรมการบริ ษทั เป็ น กรรมการบริ ษทั และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ดังนี้ “นายสุ วรรณ ดาเนินทอง นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
นายชาย วัฒนสุ วรรณ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 รับทราบ
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ซึ่ งเป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ บริ ษทั ฯยังไม่สามารถ
ส่ งงบการเงินปี 2560 เนื่ องจากรองบการเงินบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด และงบ
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เฉพาะกิจการของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ เรื่ องการประเมิน
สิ นทรัพย์ ในส่ วนของเครื่ องจักรจึงยังไม่มีการพิจารณา
ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ทางบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุ งมือยาง จากัด(มหาชน) ได้ช้ ี แจงต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการนาส่ งงบการเงินประจาปี 2560 ผูส้ อบ บริ ษทั เอ เอ็น เอส ออดิท จากัด ไม่แสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั เนื่องจากข้อจากัดตามเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนยั สาคัญ ดังนี้
ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั นอร์ทเทิร์น
รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ไว้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ในรายงานของผูต้ รวจสอบฯ บริ ษทั ไม่
มีแผน ชัดเจนในการลดสัดส่ วนเงินลงทุน โดยบริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ ในบริ ษทั NRE เต็มจานวนแล้ว ในขณะที่ผู ้
ถือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั NRE ยังไม่ได้ชาระค่าหุ น้ เต็มจานวน จากการพิจารณาเกณฑ์หุ้นที่ชาระแล้ว บริ ษทั จะ
มีสัดส่ วนของทุนที่ชาระแล้วอัตราร้อยละสู งกว่า 48.25 ของบริ ษทั NRE บริ ษทั ไม่ได้แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั
NRE เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและไม่ได้นางบการเงินของบริ ษทั NRE มาจัดทางบการเงินรวม
ผูส้ อบบัญชี ของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุ งมือยาง จากัด (มหาชน ) ไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั NRE ให้เข้าถึงกระดาษทาการของผูส้ อบบัญชีของ บริ ษทั NRE หรื อข้อมูลและหลักฐาน
สาคัญอื่นของบริ ษทั NRE และไม่มีหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อพิจารณามู ลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
เรื่ องดังกล่าวข้างต้นส่ งผลกระทบ และมีสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงิน ดังนั้นผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด(มหาชน) จึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้
ทางบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสื อต่อบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น
รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE)เลขที่ Inv-Out 031/2561 ลงวันที่ 30 สิ งหาคม 2561 ขอให้คืนเงิ นเพิ่มทุ น
เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ไม่สมบูรณ์
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยางจากัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น
รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) และชาระเงิ นเพิ่มทุนจานวน 168,875,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2560 โดยต่อมาพบว่าผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของบริ ษทั NRE ยังไม่ได้ชาระค่าหุ ้นเพิม่ ทุนดังกล่าวแก่บริ ษทั NRE แต่
อย่างใด จึงขอให้ทาง NRE คืนเงินเพิ่มทุน จานวน 168,875,000 บาท ให้กบั บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุ ง
มือยาง จากัด (มหาชน) และทางบริ ษทั ฯได้แจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์ทราบในวันที่ 5 กันยายน 2561
สื บเนื่องจากปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร ได้มีการวางแผนงานการดาเนินงานใหม่ภายใน
องค์กรมีการวางแผนลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักร เพื่อให้มีกาลังการผลิตและมี
คุณภาพที่ดีข้ ึน
ในส่ วนของฝ่ ายขาย มีการวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดไร้ แป้ งให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางตลาดโลกที่มีอตั ราการใช้ถุงมือมีแป้ งลดลงอย่างต่อเนื่ อง อันเนื่ องจากปั ญหาการแพ้โปรตี นจาก
แป้ง
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ผลจากการควบคุมและการปรับปรุ งแผนการทางานนี้มีผลทาให้มีตน้ ทุนผลิตในปี 2561ลดลง และ
ทาให้ผลจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นในปี 2561

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
 กราฟแสดงสิ นทรัพย์ รวมของบริษทั
สินทรัพย์ รวมของบริษัท

หน่ วย : ล้ านบาท
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2557
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2561

 กราฟแสดงรายได้ จากการขายถุงมือยาง
รายได้ จากการขายถุงมือยาง

หน่ วย: ล้ านบาท
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 กราฟแสดงส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัท

หน่ วย : ล้ านบาท
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1329
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200
0
-200
-400

2556
-148

2557

2558

2559

2560
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-226

งบการเงินของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2557-2561) โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชี :
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่31ธันวาคม 2556
สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2559 และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิทจากัด
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2560 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั เอเอ็นเอส
ออดิทจากัด และค่าบริ การอื่ น (Non-audit Service Fee) เช่ น ค่าที่พกั , ค่าเดิ นทางและค่าเบี้ยเลี้ ยง สาหรับผู ้
ตรวจสอบไปปฏิบตั ิงานที่จงั หวัดระยอง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ตามตาราง ดังนี้

รายการ

บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee)

-

2,000,000.00

1,800,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

2. ค่าบริ การอื่น
(Non-audit Service Fee)

-

340,320.00

122,920.00

125,965.00

104,341.00

-

2,340,320.00

1,922,920.00

1,625,965.00

1,604,341.00

รวม

คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)ได้เริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จตั้งแต่ปี 2531
และได้จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ทั มหาชน เมื่ อวันที่ 4 กันยายน 2544 ประกอบธุ รกิ จหลัก เป็ นผูผ้ ลิ ต จาหน่ า ย
และส่ งออกถุงมือยาง โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
 ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) ใช้สาหรับงานผ่าตัด ถุงมือชนิดนี้ จะมีเนื้อบาง แข็งแรง มีความ
ยาวถึงข้อศอก ต้องผ่านวิธีฆ่าเชื้ อ 100% โดยใช้ รังสี แกรมมาสาหรับการบรรจุหีบห่ อนั้น มีความประณี ต
และสะดวกเวลาแกะใช้งาน ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้ องกันเชื้อโรค
 ถุงมือยางใช้ในงานตรวจโรคทัว่ ไป (Examination Glove) ใช้สาหรับงานตรวจโรคทัว่ ๆ ไป มีท้ งั ชนิ ดมี
แป้ ง (Powdered) และชนิ ดไม่มีแป้ ง (Powder free) การผลิตถุงมือชนิ ดนี้ ตอ้ งออกแบบให้เหมาะกับการใช้
งาน คือต้องสวมใส่ ได้ง่าย แกะห่ อได้อย่างรวดเร็ ว ถุงมือประเภทนี้ จะไม่มีขา้ งซ้ายขวา โดยออกแบบให้
เป็ น Ambidextrousคือสามารถสวมใส่ ได้ท้ งั 2 ข้าง ถุ งมื อชนิ ดนี้ มีความบาง กระชับมื อ มี ขนาดสั้นแค่
ข้อมือ และมีราคาไม่สูง ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้ องกันเชื้อโรคแพร่ กระจาย
(2) ถุงมือยางสาหรับใช้ในครัวเรื อน (Household Glove) มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ที่ตอ้ งสัมผัสกับน้ า หรื อผงซักฟอก มีอายุใช้งานนาน สาหรับการออกแบบนั้นจะเน้นความสวยงาม สวมใส่
สบาย นุ่มมือ และบรรจุหีบห่ออย่างประณี ต เพื่อดึงดูดความสนใจจากแม่บา้ น
(3) ถุงมือยางที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Glove) ถุงมือสาหรับใช้งานทัว่ ไป ใช้สาหรับ
การบรรจุ หี บ ห่ อ ไม่ จ าเป็ นต้อ งสวยงาม ถุ ง มื อ ชนิ ด นี้ เหมาะส าหรั บ ใช้ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม เช่ น
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร หรื อการทาอาหารสาเร็ จรู ป เป็ นต้น
นอกจากนี้ ถุงมือยางยังสามารถแบ่งตามความนิยมของผูบ้ ริ โภคได้เป็ น 2 ประเภท คือ ถุงมือยางชนิด
มีแป้ ง (Powdered) และถุงมือยางชนิ ดไม่มีแป้ ง (Powder free) สาหรับถุงมือยางชนิดมีแป้ ง บริ ษทั ฯ สามารถ
ที่จะผลิตให้มีปริ มาณของโปรตีนในแป้ งไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสากล
และถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ งจะนิยมใช้ในกลุ่มที่มีอาการแพ้โปรตีนในแป้ ง และกลุ่มคนที่ราคาญจากการเปรอะ
เปื้ อนของฝุ่ นแป้ ง
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ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯจัดเป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ( อย. ) ของกระทรวงสาธารณสุ ขดังนั้นการผลิ ตและการส่ งออกถุ งมื อยางจึงต้องผ่านการขอ
อนุญาต และตรวจสอบมาตรฐานของอย. เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยใน
การใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ นั้นได้รับมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นามาเป็ นแนวทางและอ้างอิงในการ
ผลิ ต ถุ ง มื อ ยางเพื่ อ ส่ ง ขายให้ ก ับ ลู ก ค้า ซึ่ งถุ ง มื อ ยางของบริ ษ ัท ฯ ได้รั บ การรั บ รองจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

1

มอก. 538-2548

2

มอก. 1056-2556

3

มอก. 2505-2553

4

มาตรฐาน EN455

5

ASTM D3577, ASTM D3578,
ASTM D 6319

6

ISO 11193, ISO 10282

ความหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับ
การศัลยกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือสาหรับการตรวจโรคชนิด
ใช้ครั้งเดียว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ทวีปยุโรป)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ประเทศอเมริ กา)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ระหว่างประเทศ)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับมาตรฐานโรงงาน ที่รับรองจากสถาบันภายนอกอีกหลายสถาบัน และ
ได้รับรางวัลผูป้ ระกอบการส่ งออกที่ดี (Good Performance Exporter of Thailand) จากรัฐบาลไทย ซึ่ งทา
ให้ได้รับสิ ทธิ จดั ระดับผูป้ ระกอบการส่ งออกที่ดีจากกรมสรรพากรอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานทีโ่ รงงานได้รับ

ความหมาย

ปี ที่
ได้ รับ

ผู้ให้ การรับรอง

1

ISO 9001

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริ หารคุณภาพ

2002

TUV Rheinland

2

EN ISO 13485

TUV Rheinland

3

510K

มาตรฐานควบคุมเรื่ องการผลิตเครื่ องมือแพทย์ 2009
และสามารถส่งถุงมือยางไปขายยังยุโรป
มาตรฐานรับรอง FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

14

FDA (U.S. Food and Drug
Administration)

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ัดส่ งให้ ลูกค้ า (Order Shipment)
แสดงปริ มาณการจัดส่ งถุงมือให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2555-2561 โดยแยกเป็ นรายปี และเปรี ยบเทียบเป็ นรายไตรมาส

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ัดส่ งให้ ลูกค้ าปี 2555– 2561
800
700

600
500
400
606

300

655

627

2557

2558

699

688

2559

2560

744

537
200
100
0
2555

2556

2561

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ัดส่ งให้ ลูกค้ าแยกตามไตรมาสของปี 2555 – 2561 (ล้านชิ้น)
800
700
193

600
181
500

141
169

170

169

171

184

195

169

179

164

2559

2560

2561

179

182

135

300
200

213

150

158

400

162

158

166

165

145

131

132

130

138

130

2555

2556

2557

2558

100
0

Q1

Q2
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดแผนการตลาดด้านการกาหนดกลุ่มผูซ้ ้ื อ หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งถือเป็ น
ตัวแปรสาคัญ เพื่อค้นหาตาแหน่งหรื อจุดยืนในธุ รกิ จ และลดผลกระทบจากแรงกดดันด้านการผลิตและราคา
โดยรักษาตลาดเดิมและส่ งเสริ มการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้รองรับกับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมถุงมือยางในอนาคต ทั้งนี้ ตลาดส่ งออกถุงมือยางมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตและมีการขยายตัว
ไปยังตลาดใหม่ๆอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นจึงดาเนิ นนโยบายการกระจายสิ นค้าไปต่างประเทศ และกระจายสิ นค้า
ในประเทศ ในปี 2561 มียอดขายในต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 70 และในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 30 โดยมี
รายละเอียดในการจัดส่ งไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังนี้

สั ดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2560 และ ปี 2561

อเมริ กาเหนือ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ยุโรป

เอเชีย

ในประเทศ

25%

30%

44%

28%

42%

30%
1%

0%

2560

2561
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ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมีการแบ่งการจัดจาหน่ายสิ นค้า 4 แบบ ดังนี้
1. จาหน่ายผ่านบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) โดยจ่ายค่านายหน้าให้บริ ษทั เหล่านี้
ประมาณร้อยละ 2-3 ของมูลค่าการขาย
2. จ าหน่ า ยผ่า นบริ ษ ัท ขนาดใหญ่ ข องในประเทศและต่ า งประเทศ จ าหน่ า ยโดยตรงให้ แ ก่ ลู ก ค้า
ต่างประเทศและลูกค้าในประเทศโดยทางลูกค้าจะเข้ามาติดต่อว่าจ้างให้บริ ษทั ทาการผลิตถุงมือยาง
ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM)
3. จาหน่ายผ่าน โรงพยาบาลต่างๆที่ตอ้ งใช้ถุงมือยางเพื่อการแพทย์จาหน่ ายผ่านร้านจาหน่ายอุปกรณ์
การแพทย์แ ละซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ต่ า งๆในห้ า งสรรพสิ น ค้า ทั่ว ไป และจ าหน่ า ยส่ ง ตามโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้ถุงมือยางเป็ นอุปกรณ์ในการผลิต เป็ นต้น
4. บริ ษทั ไปติดต่อหาลูกค้าในต่างประเทศและในประเทศเองโดยใช้ยหี่ ้อของบริ ษทั ในการจัดจาหน่าย
และทาตลาด

กลยุทธ์ และแนวทางการแข่ งขันด้ านการตลาด
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นพัฒนาและขยายฐานตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและผลกาไรสู ง และยังมีระดับการ
แข่ ง ขัน ไม่ สู ง มากนัก อย่า งเช่ น ถุ ง มื อ ที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมอิ เ ลคโทรนิ ค (คลี น รู ม ) ถุ ง มื อ ที่ ใ ช้ใ น
ศัลยกรรม ถุงมือที่ใช้ในครัวเรื อน มากกว่า ถุงมือแพทย์ที่มีภาวะการแข่งขันทางราคาค่อนข้างสู ง
- บริ ษทั ฯ รับคาสั่งซื้ อล่วงหน้า 1-3 เดือน เพื่อที่จะวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้แม่นยายิง่ ขึ้น เนื่ องจาก
ราคาวัตถุดิบมีการผันผวน และไม่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเนื่ องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
- สาหรับการกาหนดราคา บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงต้นทุนวัตถุดิบ, อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ,
ปริ มาณการสั่งซื้ อและสัดส่ วนของขนาดถุ งมือต่อรายการการสั่งซื้ อ และเปรี ยบเทียบราคาของถุ งมื อ
ของคู่แข่งในท้องตลาดมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขาย
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ภาวะตลาดภายในประเทศ
ความต้องการของถุ งมือยางภายในประเทศนั้นมีภาวะที่คงตัว เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ใช้เฉพาะใน
วัต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะอย่ า ง ดัง นั้ น การแข่ ง ขัน จะอยู่ ที่ คุ ณ ภาพและการตลาดเป็ นหลัก และในปั จ จุ บ ัน มี
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมถุงมือยางเพิ่มมากขึ้นจึงทาให้มีการแข่งขันกันสู ง สาหรับตลาดภายในประเทศ
ซึ่ งถุ งมือยางมีดว้ ยกันหลายชนิ ดโดยแบ่งตลาดถุ งมือยางภายในประเทศตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท
คือ
1. ถุงมือยางสาหรับใช้ ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น
- Surgical Glove ใช้ในทางศัลยกรรม มีลกั ษณะเนื้อบาง แข็งแรง มีความยาวถึงข้อศอกโดยผ่าน
กรรมวิธีการฆ่าเชื้ อ 100% ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง และ
- Examination Glove ใช้ในงานตรวจโรคมีลกั ษณะบางกระชับมือ สั้นแค่ขอ้ มือ ไม่มีขา้ งซ้ายขวา
เป็ นแบบ Ambi ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยไม่มีการนากลับมาใช้อีก
2. ถุงมือยางสาหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) มีความความทนทานต่องานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทนสารเคมี และมีความสะอาดสามารถสัมผัสอาหาร และชิ้นงานอิเล็คโทรนิคได้
3. ถุงมือยางสาหรับใช้ ในครั วเรื อน (Household Glove) เป็ นถุงมือยางที่แม่บา้ นใช้ในการทา ความ
สะอาด ซักล้าง มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานนาน สวมใส่ สบาย
ภาวะตลาดต่ างประเทศ
สาหรับการจาหน่ายถุงมือในต่างประเทศของบริ ษทั มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2560 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 เนื่ องจากภาวะทางการแข่ง ขันของตลาดโลก ในสิ นค้าประเภทถุ งมื อยางที่ ใช้ในการแพทย์ และ มี
แนวโน้ม ที่ จ ะปรั บ ตัว ลดลงในปี 2561 เนื่ อ งจากการกดดัน ด้า นราคาโดยโรงงานขนาดใหญ่ แ ละผู น้ าใน
อุตสาหกรรมถุงมือยางของโลก โดยมีประเทศมาเลเซี ยและอินโดนี เซี ยเป็ นประเทศคู่แข่งและประเทศผูน้ าการ
ผลิ ตที่สาคัญในสิ นค้าถุ งมือยางในตลาดโลก บริ ษทั ฯจึ งมี การปรั บเปลี่ ยนนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้น
สิ นค้าที่มีผลกาไรที่สูงเช่นถุงมือคลีนรู ม ถุงมือแม่บา้ น และลดการส่ งออกถุงมือแพทย์ที่มีการแข่งขันสู ง แต่มุ่ง
ขยายการประเภทถุงมือในตลาดในประเทศทดแทนๆ
การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดซื้ อน้ ายางข้นจากผูผ้ ลิ ตน้ ายางข้นในจังหวัดระยอง และจังหวัดทางภาคใต้
เช่น จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดภูเก็ต เป็ นต้น โดยเป็ นการซื้ อน้ ายางข้นในประเทศทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้
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ความสาคัญในเรื่ องของคุ ณภาพของน้ ายางข้นของผูจ้ าหน่ ายแต่ละราย ส่ วนน้ ายางสังเคราะห์มีการจัดซื้ อจาก
ผูผ้ ลิตจากภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต
นโยบายในการสั่งซื้ อน้ ายางข้นของบริ ษทั ฯ จะเลือกผูจ้ าหน่ายที่เสนอราคาที่ต่าที่สุด และสิ นค้า
ดีมีคุณภาพ รวมทั้งให้เครดิตในการชาระเงินที่ยาวกว่า สาหรับราคาในการซื้ อน้ ายางจะเป็ นไปตามราคาตลาด ณ
ช่ วงเวลานั้น และ มี การเปรี ยบเที ยบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ ายอย่า งน้อย 3 ราย ในช่ วงเวลาเดี ยวกันและ
เปรี ยบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ

กราฟเปรียบเทียบวัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการผลิตถุงมือยาง ปี 2561 และ ปี 2560
ต้ นทุ น การผลิ ต (%)
น ้ายาง

เชื ้อเพลิง

เคมีภณ
ั ฑ์

10
5
7
14

ค่าแรงงาน

8
5
7
13

10
12
12

12

40

ปี 2561

45

ปี 2560
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กราฟเปรียบเทียบราคานา้ ยางข้ น 60% ตั้งแต่ ปื 2558 – 2561
ก ร า ฟ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ค า นา้ ย า ง ข้ น 6 0 % ปี 2 5 5 7 - 2 5 6 1
บาท/กก.
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิ ตถุงมือยางไม่ก่อให้เกิ ดของเสี ย มีแต่เพียงน้ าซึ่ งใช้ลา้ งแบบพิมพ์มือ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะ
ระบายลงสู่ บ่อเก็บน้ าทิ้ง และบาบัด ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าตามธรรมชาติโดยเป็ นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535เรื่ อง กาหนดคุณลักษณะ
ของน้ าทิง้ ที่ระบายออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผลการทดสอบ ดังนี้
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ลาดับ

คุณลักษณะของนา้ ทิง้

รายงานประจาปี 2561

ค่ าควบคุม

ผลการทดสอบของบริษัทฯ

1
2

ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
ค่า pH เท่ากับ 5.5-9.0
ทีดีเอส
ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัม
(TDS หรื อ.Total Dissolved Solid) ต่อลิตร

ค่า pH เท่ากับ 7.4
1,602 มิลลิกรัมต่อลิตร

3

สารแขวนลอย
(Suspended Solid)
ค่า บีโอดี
(Biochemical Oxygen Demand)
ค่า ซี โอดี
(Chemical Oxygen Demand)
อุณหภูมิ
สี

13 มิลลิกรัมต่อลิตร

4
5
6
7

ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
ต้องไม่เป็ นที่พึงรังเกียจ

6 มิลลิกรัมต่อลิตร
62 มิลลิกรัมต่อลิตร
34.1 องศาเซลเซียส
13 ADMI

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิ ตที่ทนั สมัยโดยผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตไปตามมาตรฐานสากล เช่ น ISO
10282, ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, มอก. 538-2548, มอก. 1056-2556
และ มอก.2505-2553 มอก. ถุงมือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโรงงานได้รับใบอนุ ญาตผลิตเครื่ องมือแพทย์เพื่อ
ขายในประเทศไทยและส่ งออกต่างประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่ น ถุ งมื อ
สาหรับการศัลยกรรมและถุ งมือสาหรับการตรวจโรคและยังได้รับมาตรฐานระบบบริ หารงานคุ ณภาพ ISO
9001, EN ISO 13485 เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องของการระบายน้ าทิ้ง ออกนอก
โรงงานและชุ มชนใกล้เคียงของบริ ษทั ประกอบกับทางบริ ษทั มี แผนปรั บปรุ ง และเพิ่มกาลังการผลิ ต จึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องใช้น้ าในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งในอนาคตอาจมีความเสี่ ยงในเรื่ องของปริ มาณน้ าที่อาจไม่
เพียงพอต่อการใช้งานเนื่ องจากภัยแล้ง ดังนั้น ทางฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จึงได้มีการศึกษาโครงการที่จะนาน้ า
ทิ้งของโรงงานกลับมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมีปริ มาณน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้ง
รองรับโครงการเพิ่มกาลังการผลิตในอนาคต และยังลดความเสี่ ยงในการต้องลดกาลังการผลิตลงจากการขาด
แคลนน้ า
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ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้อนุ มตั ิโครงการผลิตน้ าประปา จากน้ าผ่านระบบบาบัด เมื่อวันที่
10 สิ ง หาคม 2558 และในปั จจุ บ นั โครงการผลิ ตน้ า ประปาฯ ได้ดาเนิ นการเสร็ จเรี ย บร้ อยแล้วเมื่ อเดื อน
มกราคม 2559 ที่ผา่ นมา
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า โดยการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไอน้ า
(Boiler) ใหม่ และปรั บ ปรุ ง เครื่ องเก่ า เพื่ อให้ส ามารถใช้ง านได้กบั เชื้ อเพลิ งหลากหลายชนิ ด เช่ น ไม้สับ
(Wood Chip),กะลาปาล์ม, ชีวมวลอัดเม็ด และไม้ฟืน ทั้งนี้ ในส่ วนของการติดตั้ง Boiler ใหม่จานวน 2 เครื่ อง
นั้น ได้ผา่ นการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2558 และได้ดาเนินการติดตั้ง
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วประมาณเดือนมกราคม 2559 ที่ผา่ นมา
การวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม ซึ่ งต่างก็มีความต้องการที่ต่างกัน
ออกไปที ม วิ จ ัย และพัฒ นาของบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้มี ก ารร่ ว มมื อ ประสานงานกับ ลู ก ค้า ในการพัฒ นาคิ ด ค้น
ผลิ ตภัณฑ์ใ นลัก ษณะภาคี และการพัฒนาต่ อยอดงานวิจยั เพื่ อความปลอดภัย และลดความเสี่ ย งต่ อการ
เสี ยชีวติ จากการแพ้โปรตีนในถุงมือ ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่มีปริ มาณโปรตีนในถุงมือต่า
กว่า 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลจนได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและ
ยาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) เรี ยบร้อยแล้ว
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2555 - 2561 มีดงั นี้

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่ างประเทศ
ยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศและต่ างประเทศ ปี 2555 ถึง 2561
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กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่ างประเทศเป็ นร้ อยละ
ร้ อยละของยอดจาหน่ ายถุ งมื อยางเปรี ยบเทีย บในประเทศและ
ต่ างประเทศปี 2555 ถึง 2561
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยความเสี่ ยงเกีย่ วกับการผลิต
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชื้ อเพลิง
- นา้ ยางข้ น 60%
น้ ายางข้น 60% เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง ในปี 2561 ราคาน้ ายางข้นมีค่าเฉลี่ยลดลง จาก
ปี 2560 เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาของวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จึงสั่งซื้ อน้ ายาง
ข้นจาก ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบหลายรายในจังหวัดระยอง และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยทาสัญญาซื้ อล่วงหน้า และ
เปรี ยบเทียบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ ายอย่างน้อย3 ราย ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน พร้ อมกับเปรี ยบเทียบกับราคา
กลาง จากการยางแห่ งประเทศไทยนอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังพิจารณาถึ งระยะเวลาในการชาระเงิ นค่า สิ น ค้า
(Credit Term) ประกอบด้วย
- นา้ ยางสั งเคราะห์
ราคาโดยเฉลี่ยของน้ ายางสังเคราะห์ในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าปี 2560 และในอนาคตเคมีภณ
ั ฑ์มี
แนวโน้มที่จะปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จึงป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องนี้โดยการจัดหาผูจ้ าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์หลายราย
และจัดหาผูจ้ าหน่ ายน้ ายางสังเคราะห์ที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศเพื่อเปรี ยบเทียบราคา เพื่อลดความ
เสี่ ยงเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ ยนที่มีความผันผวน รวมทั้งการควบคุ มกระบวนผลิ ตเพื่อลดการสู ญเสี ยและ
สิ้ นเปลือง
- เชื้อเพลิง
บริ ษทั ใช้กะลาปาล์มเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไอความร้อนแทนน้ ามันเตา ตั้งแต่ปี 2551 โดยสั่งซื้ อ
กะลาปาล์มจากตัวแทนจาหน่ ายในประเทศมาเลเซี ย และ อิ นโดนี เซี ย เป็ นหลัก เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการ
บริ หารเชื้ อเพลิง เนื่ องจากมีแนวโน้มด้านราคาเพิ่มขึ้น ในปี 2558 บริ ษทั จึงได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การใช้เชื้ อเพลิ งชี วมวลประเภทอื่ น ๆ เช่ น ไม้สับและขี้ เลื่ อยอัดแท่งซึ่ งเป็ นวัสดุ ที่จดั หาได้ภายในประเทศ
มีความได้เปรี ยบในเรื่ องของราคาและค่าความร้ อน เมื่อเทียบกับกะลาปาล์ม ทาให้บริ ษทั มีตน้ ทุนด้านพลัง
งานที่ถูกลง จากการเปลี่ ยนเชื้ อเพลิ งจากกะลาปาล์มมาใช้ไม้สับผสมขี้ เลื่ อยอัดแท่ง ซึ่ งต่อมาในช่ วงเดื อน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงในการว่าจ้างให้บริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการ
จัดการด้านพลังงานรับช่วงดาเนิ นการจัดหาเชื้ อเพลิง ทาให้ลดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 30 และในครึ่ งหลังของปี
2559 ได้ดาเนินการบริ หารจัดการด้านเชื้ อเพลิงด้วยตนเองโดยจัดหาเชื้ อเพลิงด้วยตนเอง มีผลทาให้สามารถลด
ต้นทุนได้อีกร้อยละ 3.55 จากปี 2558
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อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังได้เล็งเห็ นและป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องของการขาดแคลนเชื้ อเพลิ งโดยการ
ลงทุนในระบบผลิตไอน้ าเชื้ อเพลิงชนิ ดฟื นเป็ นหลัก เพื่อที่ลดต้นทุนค่าเชื้ อเพลิงลงอีก เนื่ องจากไม้ฟืนมีราคา
ต่อหน่ วยถู กกว่าเชื้ อเพลิ งชนิ ดอื่ นๆ ตามที่ กล่ าวมา และจะเพิ่มเสถี ยรภาพของระบบผลิ ตไอน้ าที่ ใช้ป้อนสู่
กระบวนการผลิ ตถุ งมือยาง ด้วยการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไอน้ าสารองเพิ่มขึ้น เพื่อใช้สาหรับเป็ นเครื่ องสารอง
และหมุ นเวียนในการใช้งาน เพื่อป้ องกันการหยุดเดิ นเครื่ องในกรณี การซ่ อมแซมและบารุ งรั กษาซึ่ งจะไม่
ส่ งผลกระทบต่อไลน์การผลิต ทาให้สามารถผลิตถุงมือออกมาได้อย่างต่อเนื่ อง และสามารถที่จะใช้เชื้ อเพลิ ง
ได้หลากหลายตามที่มีอยูใ่ นตลาด
ในปี 2561 มีการป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องเชื้ อเพลิงไม่เพียงพอโดยการหาผูข้ ายเพิ่มโดยหาผูข้ ายราย
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ผูข้ ายไม้สับ,ผูข้ ายไม้ปีก,ไม้ท่อน และผูข้ ายกะลาปาล์มเพื่อป้ องกันการขาดแคลนซึ่ งในปี 2561
ที่ผา่ นมาไม่พบปั ญหาเรื่ องการขาดแคลนเชื้อเพลิง
ความเสี่ยงด้ านสินค้ าคงคลัง
บริ ษทั ประสบปั ญหาสิ นค้าคงคลังมีปริ มาณมาก ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป และงาน
ระหว่างผลิตที่จะมีแนวโน้มเสื่ อมค่าลงในอนาคต
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ ฝ่ ายบริ หารได้มีการจัดการบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างเคร่ งครั ด
และจะลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังโดยแยกอายุของสิ นค้า หากสิ นค้าชนิ ดใดมีแนวโน้มเสื่ อมค่าลงในอนาคตจะ
ดาเนิ นการเร่ งจาหน่ ายสิ นค้าดังกล่าวออกไป และมีการวางแผนทางการตลาดในการจัดจาหน่ ายสิ นค้าเพื่ อ
เสริ มสภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริ ษทั
ความเสี่ยงด้ านการผลิต
ปั ญหาของเครื่ องจักร และแม่พิมพ์ที่มีอายุการใช้งานมานานส่ งผลให้ผลิ ตสิ นค้าไม่ได้คุณภาพ
ตามที่ กาหนดไว้ ซึ่ งปั ญหาเหล่ านี้ ทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการผลิ ตและส่ งผลทาให้ผลิ ตไม่ได้คุณภาพและ
เป้ าหมายตามที่กาหนด สิ นค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนของบริ ษทั , ซึ้ งปั ญหาเหล่านี้ ทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการ
เป้าหมายผลิต คุณภาพ สิ นค้าคงคลังและต้นทุนของบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ประชุ มร่ วมกับฝ่ ายโรงงาน เป็ นประจาทุกเดื อน เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาต่างๆ
รวมทั้งกาหนดนโยบายและวางแผนงานร่ วมกัน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
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2. ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้จากการจาหน่ายถุงมือยางเป็ นในรู ปแบบเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น หากมีการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ จะส่ งผลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนบริ ษทั ฯ ได้ทาการซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศกับธนาคารในประเทศล่วงหน้าเป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสม ซึ่ งเป็ นวิธีการบริ หารเงิน
อีกทางหนึ่งเพื่อลดความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้ านการค้ างรั บชาระเงินจากลูกค้ า
ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษทั ถู กตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญทุกปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ จึง
กาหนดให้ลูกค้าที่มียอดหนี้ คา้ งชาระ ต้องชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นก่อน บริ ษทั ฯ จึงจะจัดส่ งสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อ
ใหม่ และในส่ วนของลูกค้ารายใหม่บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายจาการให้เครดิตแก่ลูกค้า เป็ นเงื่อนไข L/C At
sight , D/P At sight , T/T หรื อการชาระเงินค่าสิ นค้าล่วงหน้าก่อนการจัดส่ งสิ นค้า
สาหรั บนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการคัดเลื อกลู กค้าแต่ละรายนั้นจะพิจารณาในด้านชื่ อเสี ยงของ
ลู กค้าและฐานะการเงิ น โดยใช้ขอ้ มูลจาก “ระบบคลังข้อมู ลธุ รกิ จ” ของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวง
พาณิ ชย์
ในส่ วนการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกหนี้ หาก
เกินระยะเวลาการให้เครดิต และมีขอ้ บ่งชี้แน่ชดั ว่าไม่อาจชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้บริ ษทั ฯ ก็จะดาเนินการตั้ง
สารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและดาเนินการติดตามหนี้คงค้างอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสู ญเสี ย
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ ของบริษทั
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 19,978,103,480 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 19,978,103,480 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ว 15,982,476,502 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 15,982,476,502
หุน้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 3,995,626,984 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 และสัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้

ลาดับ

ชื่ อ – สกุล

จานวนหุ้น

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UTILITIES INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD.
นางสาวโชติรส อัฑฒกรวโรดม
MISS TENG CHUN-YU
MISS CHUN-CHING TENG
บริษทั ไทยฮั้วโฮลดิง้ จากัด
MR.HSUN-MIN YANG
นายจิรสี ห์ เตชาชาญ
นายคณพศ นิจสิ ริภัช
นางสาวณพีรา เตชาชาญ
นายภัชริ นิจสิ ริภัช
รวม

1,300,000,000
803,462,019
779,809,600
727,296,535
617,183,024
606,748,955
516,763,200
500,000,000
470,000,000
362,894,530
6,684,157,863

8.134
5.027
4.879
4.551
3.862
3.796
3.233
3.128
2.941
2.271
41.822

ทีม่ า : บริ ษทั ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
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บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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คณะกรรมการบริษทั
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
ตาแหน่ ง

อายุ
ทีอ่ ยู่
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2561
ประวัตกิ ารทางาน

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
69 ปี
33/139 ซ.รามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาส่งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจัก (วปรอ.รุ่ น 4414)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 8
(ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการบริ ษทั 18 / 18 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 6/6
2561 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – 2559

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย)จากัด
(ภายใต้การกากับของ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง)

2552 – 2554

ประธานกรรมการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

2552 – 2554

กรรมการท่าอากาศยานไทยจากัด(ประเทศไทย)กระทรวงคมนาคม

2551 – 2552

กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการบริ ษท จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 17 / 2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2560
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2. นาย เอกชัย ตั้งสั จจะธรรม
ตาแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

37 ปี

ทีอ่ ยู่

22 หมู่ที่ 1 ตาบลโป่ ง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

การอบรม

- หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

Shanghai International Studies University, Shanghai, China
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
เท่ากับจานวนหุน้ 68,076,448 หุน้

คิดเป็ น (%)

0.43%

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั 15 / 15 ครั้ง

ในปี 2561

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2557 - ปั จจุบนั ที่ปรึ กษาบริ ษทั สิ นโชคเกษตร จากัด
2552 – 2556

ที่ปรึ กษาบริ ษทั นูทราโก (ประเทศไทย) จากัด

2549 – 2558

ผูจ้ ดั การบริ ษทั สิ นโชครับเบอร์ จากัด

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการสรรหาฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
3. เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ตามหนังสื อรับรองบริษทั
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3. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
ตาแหน่ ง
อายุ
ทีอ่ ยู่
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม

จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2561
ประวัตกิ ารทางาน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
71 ปี
190 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 114/2009)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมสานักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร การกากับดูแลกิจการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่ นที่ 5
กรรมการบริ ษทั 18 / 18 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง
2557 – ปั จจุบนั
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั อีสเทิร์น เอเนอร์จ้ ี พลัส จากัด
กรรมการบริ ษทั วิฟ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม2557
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2560
เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามหนังสื อรับรองบริ ษทั
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4. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/ กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

66 ปี

ทีอ่ ยู่

313 หมูท่ ี่ 5 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

บริ หารธุรกิจที่ไต้หวัน

การอบรม

-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั 14 / 15 ครั้ง

ในปี 2561
ประวัตกิ ารทางาน

2561 – ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปั จจุบนั

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กรรมการ บริ ษทั เอ็ม อาร์ ไอ จากัด

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561
เ มื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4 / 2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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5. นายชาย วัฒนสุ วรรณ

การอบรม

กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
53 ปี
2/53 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ซินเซต ½)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of Boltimore (Sigma lota Epsilon)
- ปริ ญญาตรี บริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น 177/2013

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2561
ประวัตกิ ารทางาน

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 15/2014
-ไม่มีกรรมการบริ ษทั 14 / 14 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั

ตาแหน่ ง
อายุ
ทีอ่ ยู่
คุณวุฒิการศึกษา

บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2560 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด

2559 – ปัจจุบนั

ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั อี ฟอร์ แอล จากัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ
บริ ษทั วุฒิศกั ดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จากัด

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สเปซเมด จากัด

2552 – ปัจจุบนั

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พีซีแอล แพลนเนอร์ จากัด

หมายเหตุ
.1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
2. เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามหนังสื อรับรองบริ ษทั
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6. นายจงเจตน์ บุญเกิด
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

68 ปี

ทีอ่ ยู่

85/7 หมู่ที่ 9 ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย นนทบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การอบรม

- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (วปม.รุ่ นที่ 2)
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่ น 15 สถาบัน IOD
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่ น 79สถาบัน IOD
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program ACP รุ่ น 28 สถาบัน IOD

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั 17 / 18 ครั้ง

ในปี 2561

กรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2559 – ปั จจุบนั

กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระปกเกล้าราไพพรรณี

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินการคลัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการกากับดูแลโครงการเอกชนร่ วมลงทุน ปรับปรุ งขยาย
การประปาปทุมธานี-รังสิ ต การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ
.1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2560
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7. ดร.เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

55 ปี

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา วิชาบริ หารธุรกิจอุตสาหกรรม
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

อบรมหลักสูตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั 16 / 18 ครั้ง

ในปี 2561

กรรมการตรวจสอบ 5 / 6 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปั จจุบนั

ประธานบริ หาร
บริ ษทั สานักงานกฎหมาย เอเชีย แอทเทอร์นี่ จากัด

2554 – 2559

ประธานบริ หาร
บริ ษทั สานักงานกฎหมาย ปั ญญานิติไทย จากัด

หมายเหตุ
1. ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึง่ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2560
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 กรรมการบริษทั (ออกจากตาแหน่ งระหว่างปี 2561)
1.ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทติ ศานต์
ตาแหน่ ง
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
63 ปี
1 ซอยรามคาแหง 24 แยก 6 (สงวนสิ น) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
Doctorat de I’INPT, Institute Nationale

(Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France DEA de
I’INPT, Institute Nationale
(Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France

การอบรม
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2561
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั
คิดเป็ น (%)
ประวัตกิ ารทางาน

วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักบริ หารระดับสู ง (นบม รุ่ นที่ 12) พ.ศ. 2548
กรรมการบริ ษทั 2 / 2 ครั้ง
0.2003% เท่ากับจานวนหุน้ 32,000,000 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
2558-2561
ประธานกรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2558-ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมมีเทคนิค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556-2557
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั พลังงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551-2553
หัวหน้าภาควิชาเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547-2553
หัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั เชื้ อเพลิงสะอาด
และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
1. ได้ ลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
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2.นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

64 ปี

ทีอ่ ยู่

89/68 หมู่ที่ 6 ถนนกรุ งนนท์-จงถนอม
ตาบลศาลากลาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม / หลักสู ตร

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 122/2015)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2561

กรรมการบริ ษทั 3 / 3 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ประวัตกิ ารทางาน

2557 – 2561

ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไอแอ๊ค จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั ไทยเบเวอเรจแคน จากัด

2554 – 2556
2546 – 2554

หมายเหตุ
1. ได้ ลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
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3. นางสาวสมคิด พิมเสน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ตาแหน่ ง

บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ

48 ปี

ทีอ่ ยู่

1856/199 หมู่ 6 ซอยนารายณ์ลกั ษณ์ 3 ถนนเทพารักษ์
ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง จ.สมุทรปราการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรม

ไม่แจ้งไว้

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั 2 / 2 ครั้ง

ในปี 2561
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน

2560

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2558 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษางานระบบบัญชี ,ภาษีอากรและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั อัลติเมท คอนซันแท๊นท์ จากัด
2557 – 2558

ที่ปรึ กษาและผูต้ รวจสอบภายใน
บริ ษทั เอเอสไอ พรี ชิชนั่ จากัด

2553 – 2557

ผูช้ ่วยกรรมการด้านภาษีอากร
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายและภาษี เอชเอ็นพี จากัด

หมายเหตุ
1. ได้ ลาออกจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
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โครงสร้ างกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษั ท ,กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

2. นายเอกชัย ตั้งสั จจะธรรม

ตาแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

3. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง

ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

4. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

5. นายชาย วัฒนสุ วรรณ

ตาแหน่ ง

กรรมการบริษัท

6. นายจงเจตน์ บุญเกิด

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. ดร.เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช

ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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รายชื่ อกรรมการบริษัททีเ่ ข้ า-ออกจากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2561 มีดังนี้
รายชื่อ

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
นายชาย วัฒนสุวรรณ
ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์

5

นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์

6

นางสาวสมคิด พิมเสน

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษท
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

เข้าดารง
ตาแหน่ง ณ
วันที่

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่

ออกจาก
ตาแหน่ง ณ
วันที่

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่

26 ม.ค.61
26 ม.ค.61
14 ก.พ.61
14 พ.ค.58

2/2561
2/2561
4/2561
8/2558

26 ม.ค.61

2/5261

19 ธ.ค.57

18/2557

30 ม.ค.61

3/2561

11 พ.ค.60

8/2560

26 ม.ค.61

2/2561

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
สาหรับผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม หรื อนายสุ วรรณ ดาเนินทอง
หรื อ นายชาย วัฒนสุ วรรณ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
1. การปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้
2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการ
ดาเนิ นงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนการดาเนิ นการ อันได้แก่ เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติ อนุ มตั ิ ของที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
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3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอเรื่ องที่ มีสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงานของรายการ
ระหว่างบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับของสานักงานก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
หากจาเป็ น คณะกรรมการจะได้กาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อให้
ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลต่อการดาเนินธุ รกิจอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษทั
4. การจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบตั ิงานภายใน เป็ นผูต้ ิดตามและดาเนิ นการร่ วมและประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ทางธุ รกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร

 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

กรรมการบริ หาร

3.

กรรมการบริ หาร

นายชาย วัฒนสุ วรรณ

รายชื่ อกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2561 มีดังนี้
1.ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์

ประธานกรรมการบริ ษทั

ลาออกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มติที่ประชุม 2/2561
2. นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์

ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ

ลาออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 มติที่ประชุม 3/2561
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมี อานาจ หน้าที่ และบทบาทส าคัญในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกลยุท ธ์
นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริ ษทั และมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษทั ตลอดจนดาเนิ นการต่าง
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและพันธกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารยังมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.
2.

วางแผน และดาเนินการบริ หารธุ รกิจของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
กากับและติดตามผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษทั และรายงานผลการดาเนิ นงานและ
ฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจาทุกเดือน
3. พิจารณาสอบทานและอนุ มตั ิรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจาหน่ายทรัพย์สิน การบริ หารทรัพยากร
บุ คคล การเงิ นและบริ หารการเงิ นการบริ หารงานทัว่ ไป และรายการอื่ นใด ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จบริ ษทั
ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณากลัน่ กรอง และให้ความเห็นที่ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นในกิจกรรม
ใดๆซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็ นผูด้ าเนิ นการแล้ว
5. พิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
6. คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจช่วงให้ผบู ้ ริ หารหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีอานาจดาเนิ นการใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรได้ แก่การอนุมตั ิรายการ
ของคณะกรรมการบริ หารหรื อการมอบอานาจช่วงต้องไม่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่คณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้ส่วนเสี ยตามที่กาหนด
ในข้อบังคับของบริ ษทั และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การอนุ มตั ิรายการใดๆต้องเป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั และ
หน่วยงานที่กากับดูแล
7. มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้อง
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สาคัญให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นประจา รวมทั้งประเด็นสาคัญ
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ควรได้รับทราบ
9. พิ จารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพี ยงพอของข้อบัง คับ ให้เหมาะสมและทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายจงเจตน์ บุญเกิด

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.เชิ ดศักดิ์ ธี รนันทวาณิ ช

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่ อกรรมการตรวจสอบทีเ่ ข้ า –ออกจากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2561

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง
ตาแหน่ งณ
วันที่

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณวันที่

ตามมติท่ ี
ประชุมครัง้ ที่

1

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

26 ม.ค. 61

-

2/2561

2

นางสาวสมคิด พิมเสน

กรรมการตรวจสอบ

11 พ.ค. 60

26 ม.ค. 61

2/2561

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ายงานทางการเงิ น อย่า งถู ก ต้อ งตามที่ ค วร ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทัว่ ไป และการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล
3. สอบทานให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอในการแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ เลิกจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั
5. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล
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7. พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิ จารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การประสานงานของสานักงานตรวจสอบภายใน
และประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิตามกฎบัตร
(6) รายการอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบบริ ษทั มาให้ความเห็ นหรื อคาปรึ กษาใน กรณี
จาเป็ น
11. มีอานาจเชิ ญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้อง
12. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อย ปี ละ4ครั้ง
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่ อง
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 ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั ฯ
รวมถึ งการกากับดู แลการดาเนิ นงานโดยรวม ผลผลิ ต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
2. มีอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วและค่าใช้จ่าย หรื อ
การจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
3. พิ จ ารณาเรื่ องการลงทุ น รวมถึ ง การซื้ อขายทรั พ ย์ สิ นถาวรของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ ษทั
5. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา
6. มีอานาจอนุ มตั ิการตั้งสารองหนี้ สูญ/หนี้ สูญ และการดาเนิ นคดี ความซื้ อ-ขายสาหรับมูลหนี้ ไม่ เกิ น
5 แสนบาท
7. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้ การอนุ มตั ิ รายการดังกล่ า วข้างต้น ไม่รวมถึ งการอนุ มตั ิ รายการที่ ท าให้ประธานเจ้า หน้าที่
บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริ ษทั ฯรวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ น้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องดังกล่าว
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 ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

หมายเหตุ

1

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

2

นายสุ วรรณ ดาเนินทอง

3

นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านโรงงาน

4

นายธนา เอื้อวิทยา

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 28 กุมภาพันธ์ 61
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ดูแลการตลาด และ Chicf Marketing Officer
เลขานุการบริ ษทั
เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61

5

นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารการผลิต

เริ่ มปฎิบตั ิงานวันที่ 18 พ.ค.61

6

นางสาวพจนา ด้วงโกศล

เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 17 ส.ค. 58

7

นางสาวอิสสรา โปษะกฤษณะ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ดูแลการตลาด และจัดซื้ อ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ผูอ้ านวยการสนง.กรรมการผูจ้ ดั การและ
แผนกลงทุนสัมพันธ์

เริ่ มปฎิบตั ิงาน 26 มกราคม 61
เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61
เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61

เริ่ มปฎิบตั ิงานวันที่ 27 มี.ค.60

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยสม่าเสมอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ตนมีอยูท่ ้ งั หมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
4. ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง กรรมการจานวนหนึ่ งในสามจะต้องออกจากตาแหน่ ง และถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งใน
สามออกจากตาแหน่ ง ในปี ที่หนึ่ งและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจาก
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ตาแหน่ งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบั สลากกันส่ วนในปี ต่อๆไป ให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนาน
ที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยนื่ หนังสื อลาออกต่อบริ ษทั และ
การลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงบริ ษทั
6. กรณี ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการใหม่แทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลงและบุคคลผูเ้ ป็ นกรรมการใหม่จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
7. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงและ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยง
การแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู ้พิ จ ารณาคัด เลื อ กสรรบุ ค คลผู ้มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์การทางาน ที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้
ได้ม าตรฐานและเป็ นไปในแนวทางที่ ถู ก ต้อง ซึ่ ง ผูไ้ ด้รับ การคัดเลื อกต้องมี คุ ณสมบัติตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ที่ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการเงินและการบัญชีเพีย งพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซ่ ึ งจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจานวนดังกล่าว
ให้ดาเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนที่กาหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ลดลง
3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและ
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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4. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของทุ นชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นบั รวมถึงหุ น้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(2) เป็ นกรรมการที่ ไ ม่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษ ทั ร่ วม หรื อ
บริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้อง หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ข องบริ ษ ทั รวมทั้ง ไม่ เป็ นลู กจ้า ง พนัก งาน หรื อที่
ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจาจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง
หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(3) เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน
และบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมถึง
ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่
เป็ นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
(4) เป็ นกรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อญาติ ส นิ ท ของผู ้บ ริ หารหรื อผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
ของบริ ษทั
(5) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
(6) เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
หน้า ที่ ที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษ ทั ได้โดยอิ ส ระ โดยไม่ อยู่ภายใต้ก าร
ควบคุมของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(7) เป็ นกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและมีความชานาญที่เหมาะสม
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระตามที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยได้ กาหนด กล่ าวคือ
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลู กจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษ ัท บริ ษ ัท ในเครื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ใน
ระยะเวลาที่ผา่ นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงิ น
และการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผู ้
ถือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
นอกจากนี้ แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานได้อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดย
ไม่ตอ้ งคานึ งถึ งผลประโยชน์ใดๆ ที่ เกี่ ยวกับทรั พย์สินหรื อตาแหน่ งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทาให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พึงจะเป็ น

การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่ งใส ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกรายโดยได้
กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
ภายใน กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ื อ
หุน้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
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2. สิ ทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านจะได้รับสิ ทธิ ต่างๆ รวมทั้งสิ ทธิ ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นและการใช้สิทธิ ออกเสี ย งในที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ โดยบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะดูแลผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
ให้ได้รับสิ ทธิ ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
(1) สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานตามที่ผถู ้ ือหุ ้นพึงจะได้รับทั้งสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการรับเงินปั น
ผล, สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น, สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและสิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลข่าวสารอ
ย่างเพียงพอเท่าเทียมกันในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
(2) สิ ทธิ ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้
นาเสนอชื่ อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ตอ้ งเสนอแต่งตั้งในหนังสื อเชิ ญประชุ มอันประกอบด้วยชื่ อ ประวัติ
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นเป็ นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(3) สิ ทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล
(4) สิ ทธิ ในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุ ม และวาระการประชุ มผู ้
ถือหุน้
(5) สิ ทธิ ในการได้รับหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จดั ประชุ ม เวลา วาระการ
ประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนาเสนอข้อเท็จ
จริ ง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิญประชุมผู ้
ถือหุ น้ ของบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุ ม รวมทั้งได้ทาการประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวัน
อย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุ ม 3 วัน ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออานวยความ
สะดวกสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
(6) บริ ษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจา
ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้เข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง
(7) บริ ษทั ได้นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจา เบี้ยประชุ ม และบาเหน็จ
กรรมการของกรรมการทุกชุดให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
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3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายใน
ได้แก่ พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
ซึ่ งจะสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้ างความสาเร็ จใน
ระยะยาวของบริ ษทั ฯได้
บริ ษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าจะดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ ในการสร้างการ
เจริ ญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าและจะเอาใจใส่ บริ การ
ลูกค้าอย่างเป็ นมิตรเพื่อความพอใจสู งสุ ดของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มี
หน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าเพื่อรี บดาเนินการให้แก่
ลูกค้าโดยเร็ วที่สุด และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
คู่ค้า
บริ ษทั ฯ จะยึดมัน่ และปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรมโดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อ
กาหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่ งครัด
คู่แข่ ง
บริ ษทั ฯ จะประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลและปฏิบตั ิต่อ
คู่แข่งด้วยความเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ต และไม่ทาลายชื่อเสี ยง
ของคู่แข่ง
พนักงาน
บริ ษทั ฯ ยึดถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบตั ิที่
เป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความ
มัน่ ใจ ในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งสวัสดิการที่
เหมาะสมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สั งคมและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ จะดาเนินธุ รกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม และให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยบริ ษทั ฯ ได้
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมทั้งมีการส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสานึ กให้กบั ทุกคนใน
องค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริ มสร้างสังคมสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริ ษทั

 ผู้ถือหุ้น
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4. การประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้นาพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย มาใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ อย่า งเคร่ ง ครั ด นอกจากนี้ แล้ว ในการ
ดาเนินการประชุมจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ
(1) กรรมการทุกคนให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถร่ วมประชุมมอบฉันทะได้
(2.1) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้ บริ ษทั ฯ ได้อานวยความสะดวก
โดยการเสนอหนัง สื อมอบฉันทะ 3 รู ปแบบ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูม้ อบฉันทะสามารถ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสื อมอบฉันทะทั้งหมด
เป็ นหนังสื อมอบอานาจตามแบบที่กาหนดโดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(2.2) อานวยความสะดวกให้ผมู ้ อบฉันทะ โดยผูม้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิ ส ระซึ่ ง จะเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติห น้า ที่ ตามเจตนารมณ์ ข องผู ม้ อบฉัน ทะ ทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ฯได้แ นบ
รายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสื อมอบฉันทะอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี
(3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ น้
(3.1) ก่อนการเริ่ มประชุ ม ประธานที่ประชุ มจะให้มีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
(3.2) ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ประธานคณะกรรมการซึ่ งจะเข้าร่ วมประชุ มและเป็ นประธานที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก ครั้ งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้ นซัก ถามและตอบชี้ แ จงในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อบริ ษทั อย่างเต็มที่ทุกครั้ง
(3.3) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3.4) ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องดาเนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุ ม หรื อเปลี่ ยนแปลงลาดับ
วาระการประชุ ม เว้นแต่การเพิ่มหรื อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวมี เหตุ ผลอันสมควรและ
ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
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(3.5) เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั จะใช้บตั รลงคะแนนใน
ทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ ว และแม่นยาบริ ษทั ได้นาระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผูถ้ ือหุน้
(4) ภายหลังการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุ ม ตามวาระ พร้ อมทั้งมติ ที่
ประชุ มและจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมถึงรายละเอียดที่สาคัญที่
ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วันนับจากวันประชุ มพร้ อมทั้งเผยแพร่ ให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(5) ในการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น ตั้ง ค าถาม และข้อ
เสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และ จะบันทึกประเด็นซักถาม และ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็ นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
แผนธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจ
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่
กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่ องของการทารายการระหว่างกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตลอดจน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่มีการทารายการกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสาคัญและ
ดาเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี โดย
ราคาและเงื่ อนไขเสมื อนทารายการกับบุ คคลภายนอก และได้เปิ ดเผยรายละเอี ยด มู ลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล / ความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
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นอกจากนี้เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่เคยพบว่าผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องเกี่ยวกับจริ ยธรรมของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนต่างเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของตนที่ตอ้ งจัดทาและส่ งรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะในบริ ษทั ตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ไม่เคยพบว่ามีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแต่อย่าง
ใด และไม่พบว่าผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้ออกข้อพึงปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริ ษทั ได้ติดต่อสื่ อสาร
กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจารวมถึงกาหนดบทลงโทษ
ทางวินยั ไว้ดว้ ย
8. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
4 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3คน โดยเลือกมาจากกรรมการที่เป็ น
อิสระ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกส่ วน
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการฯ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นบุ ค คลคนเดี ย วกัน กับ ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หาร และ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและการกากับดู แลและ
การบริ หารงานประจา
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10. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการ และได้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ได้รับค่าตอบแทนเพิม่ ตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิม่ ขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่ าตอบแทน
ทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
 ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ในที่ ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2561 ได้มี มติ เป็ นเอกฉันท์อ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ในอัตราต่อไปนี้
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 ไม่เกิน 5 ล้านบาท และให้ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนอย่างเดียว ไม่
มีเบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริ ษทั
1.1 ประธานกรรมการ 35,000 บาท ต่อเดือน
1.2 กรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อเดือน
2.2 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ต่อเดือน
ทั้งนี้ ในปี 2561 สามารถสรุ ปค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้ดงั นี้
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ตารางค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะประจาปี 2561

คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนการประชุม
18 ครั้ง

จานวนการประชุม
6 ครั้ง

ค่ าตอบแทน
รายเดือนทั้งสิ้น
ม.ค.-ธ.ค. 61

1

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

18/18

6/6

550,000

2

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

15/15

-

220,000

3

นายสุ วรรณ ดาเนินทอง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

18/18

-

240,000

4

นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

14/15

-

220,000

5

นายชาย วัฒนสุ วรรณ

กรรมการบริ ษทั

14/14

-

220,000

6

นายจงเจตน์ บุญเกิด

17/18

6/6

480,000

7

ดร.เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิ ช

16/18

5/6

420,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

รวม

2,350,000
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 ผู้บริหาร
จานวนผูบ้ ริ หารในที่น้ ี แบ่งตามคาจากัดความของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร 4 รายถัดมาโดยนับผูบ้ ริ หารใน
ลาดับที่ 4 ทุกราย ซึ่งในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 14,348,829.45 บาท
11. การประชุ มคณะกรรมการ
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 18 ครั้ง และ มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุ มทุกครั้ง และมีการจดบันทึกการ
ประชุ มเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้
คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ป ระเมิ นความเพี ย งพอของระบบการควบคุ มภายใน โดยใช้แบบ
ประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเห็ นว่า บริ ษทั ฯมีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพธุ รกิจที่ดาเนินอยู่ พอสรุ ปสาระสาคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
(1) ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม บริ ษทั ฯได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารให้เหมาะกับ
การขยายตัวของธุ รกิ จ และกาหนดหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบที่ ชัดเจน ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง
ระเบียบคาสัง่ และพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ
(2) ด้ านการบริหารความเสี่ ยง บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยงที่เกิ ดจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯ เช่น ความเสี่ ยงด้านผลิตภัณฑ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิน ตลอดจนการให้สินเชื่ อ
ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวนหารื อกันอย่างสม่าเสมอ
(3) ด้ า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายบริ หาร บริ ษ ทั ฯได้ก าหนดอานาจดาเนิ นการโดย
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุ มตั ิ การบันทึกรายการ และหน้าที่ในการดู แลรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
(4) ด้ า นระบบสารสนเทศและสื่ อ สารข้ อ มู ล บริ ษ ทั ฯได้จดั ระบบรายงานข้อมู ลการบริ หารแก่
คณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ อย่างสม่าเสมอและทันกาล และได้ปรับปรุ งเครื่ องมือและ
ระบบสารสนเทศเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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(5) ด้ านการติดตามและประเมินผล บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิ บตั ิงานพร้ อม
ทั้งประเมิ นผลระบบการควบคุ มภายใน โดยผูท้ ี่ มีความรู ้ ค วามสามารถ และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และสารสนเทศทางการ
เงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีก ารดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุ มภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่ อให้
มัน่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงไว้ซ่ ึ ง
ทรั พ ย์สิ น และเพื่ อ ให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ด าเนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี
สาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้วทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็ นว่าระบบควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ และสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ อย่างมี เหตุ ผลต่อความเชื่ อถื อได้ข องงบ
การเงินของบริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ตระหนัก ดี ว่า ข้อมู ล ของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ที่ เกี่ ย วกับ การเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่
การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯจึงได้กาชับให้
ฝ่ ายจัดการดาเนิ นการในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้
สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิตลอดมาผูล้ งทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ ฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511 6040-5
โทรสาร 0-2511 6049 หรื อที่ E-mail address:tana.u@shunthaiglove.com. /Website: www.shunthaiglove.com
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บุคลากร
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ มี จานวนพนัก งานทั้ง สิ้ น 635 คน เป็ นเพศชายจานวน
295 คน และเป็ นเพศหญิงจานวน 340 คน แบ่งเป็ นสัญชาติไทย จานวน 200 คน และสัญชาติอื่น ๆ จานวน
435 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
1. สายงานด้านบริ หาร
จานวน 87 คน
2. สายงานด้านการผลิต
จานวน 548 คน
ข) ผลตอบแทนโดยรวม
บริ ษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน และค่าจ้างรายวันโดยในปี 2561 มีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้
- ผลตอบแทนพนักงาน รวม 117.4 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ชุ ดเครื่ องแบบพนักงาน, หอพักชาย -หญิง, รถรับ-ส่ ง
พนัก งาน, ค่ า อาหาร,เงิ น พิ เ ศษ (ความยากง่ า ยของการปฏิ บ ตั ิ ง าน), ค่ า ล่ ว งเวลา, ค่ า กะ, ค่ า ต าแหน่ ง ,
ค่าเดินทางค่าที่พกั และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้กบั พนักงานอีกด้วย
ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงาน
ของแต่ละฝ่ าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่ น อบรมเกี่ ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องตามกฎหมายของทางราชการ, ด้านความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อม
ทางการผลิต, อบรมด้านมาตรฐานบัญชี และงบการเงิน , อบรมมาตรฐานISO , การพัฒนาฝี มือแรงงาน,
อบรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. ที่จดั ให้กบั บริ ษทั จดทะเบียน, เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์
อบรมระบบการผลิต, อบรมคลอรี น, อบรมเรื่ องทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็ นต้น
นอกจากนั้น มีการวัดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หลังจากได้ผา่ นการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการปฎิบตั ิงาน และเพื่อใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามเชื่ อ มั่น ในระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจากมี ก ระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่มีบทบาท
และความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจอย่าง
สมเหตุ ผลว่าผลการดาเนิ นงานทุ กหน่ วยงานในบริ ษทั ฯ มี ความสอดคล้องและสามารถบรรลุ เป้ าหมาย
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูป้ ระเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ โดยผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานทุก
ระดับ มี จิตส านึ ก ในจริ ย ธรรมและคุ ณธรรม โดยตระหนัก ในความส าคัญของระบบการควบคุ ม และ
ตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กรแต่
ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงาน เป็ นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กากับ ประเมินผล และ
สอบทานการทางานได้ดว้ ยตนเอง เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต และการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้องตาม
ทานองครองธรรม รวมทั้งป้ องกันการกระทาที่ผดิ กฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
โดยทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่ งเน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง พิจารณารายงานสาคัญในงบการเงิ นและสอบทานความน่าเชื่ อถื อ
ของงบการเงิน เพื่อให้มน่ั ใจว่าได้ปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานบัญชี , ประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหากคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรื อได้พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ จะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
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การตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ อย่าง
เป็ นอิสระ โดยทาการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน จัดทารายงาน
สรุ ปผลการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่ อ
กรรมการผูจ้ ดั การในด้านงานบริ หารจัดการ รวมทั้งให้คาปรึ กษา แนะนาเพื่อปรับปรุ งระบบการทางาน
พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ ายต่างๆ ทุกไตรมาส และได้มีการประสานงานกับ
ผูบ้ ริ หารในการเสนอแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบ
การควบคุ มภายในที่ดีและเพียงพอ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน มาทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้เป็ นไปตาม เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริ หารความเสี่ ยง, การควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หาร, ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติดตาม และประเมินผลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การหรื อการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการภายใต้
พื้นฐานการค้าปกติทวั่ ไปที่ยดึ ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯเป็ นสู งสุ ด โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคา
ซื้ อขายในราคาตลาด เช่ นเดี ยวกับที่ซ้ื อขายกับบุคคลภายนอก และใช้เงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป เพื่อให้
บริ ษทั ฯสามารถดาเนิ นงาน และบริ หารการผลิต ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่
วัตถุ ดิบ จนถึ งคุ ณภาพของสิ นค้าที่ นาออกไปจาหน่ ายให้กบั ลู กค้าให้นามาซึ่ งความพึงพอใจสู งสุ ดของ
ลูกค้า

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติทารายการระหว่ างกัน
การเข้า ท ารายการซึ่ ง อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ทางบริ ษ ทั ฯ มี ก ารยึด
หลักการเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยกาหนดขั้นตอน
การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว เพื่อดูแล
ไม่ ใ ห้เกิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ โดยพิ จารณาว่า รายการนั้น เกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการดาเนิ น งาน
ตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ รายอื่นๆ เป็ นไปตามธุ รกิจปกติของบริ ษทั และอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่บริ ษทั ฯกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์และข้อบัง คับ
ประกาศ คาสั่ง หรื อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายในการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น จะถูกกาหนดโดยหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเป็ นไป เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม
เป็ นสาคัญ ดังนั้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิตามขั้นตอนและกฏเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด อย่างถูกต้อง
และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปที่เป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว
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อนึ่ง รายการระหว่างกันกับบริ ษทั อื่นซึ่ งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกินร้อย
ละ 10 บริ ษทั ฯ ได้แสดงรายการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560ซึ่ งรายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุ รกิจปกติ และผูส้ อบบัญชี ระบุวา่ รายการดังกล่าวโดยถือ
ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

ไม่ มีรายงานระหว่ างกัน
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ซั น ไทยอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยาง จ ากัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ มี
คุ ณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษ ัท ฯ มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผูม้ ีรายนาม ดังนี้
1. นายจงเจตน์ บุญเกิด

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

2. ดร.เชิ ดศักดิ์ ธี รนันทวาณิ ช

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

3. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้พิจารณาเสนอ
ความเห็ น และรับฟั งข้อคิดเห็ นจากฝ่ ายจัดการและผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต โดยได้รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่ งมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
 การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานรายงานทางการเงิ นทุ ก ไตรมาส และงบการเงิ น
ประจาปี 2561 ของบริ ษ ทั ก่ อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า รายงานทาง
การเงิน รายการทางบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
รวมถึ ง การเปิ ดเผยหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น อย่า งเพี ย งพอ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็ นว่างบการเงิ นดังกล่าว ได้แสดงฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นที่ มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถทากาไรตามแผนที่ จะกลับสู่ ในช่ วง
ดาเนิ นการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้า
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆที่โรงงาน โดยได้ทบทวนความเข้าใจของระบบงาน
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ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่ วยงานต่งๆ เพื่อให้ผลประกอบการเป็ นไปตาม
แผนงานให้มากที่สุด
 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาคัญสู งสุ ดของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากมี
ผลต่อการดาเนิ นงานตามแผนทากาไรของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมีผลต่อการป้ องกันการทุ จริ ตและ
การเอื้อประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างเป็ น
อิสระตามกรอบอานาจหน้าที่ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าปั จจุบนั บริ ษทั มีระบบควบคุม
ภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับกิจการ
 การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายจัดการได้ให้ความสาคัญกับการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุ รกิ จ และมีการทบทวนแนวทางการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของธุ รกิจอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ดี กรรมการบริ ษทั ยัง
ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิ
หน้าที่กากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยงแทนไปก่อนจนกว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้ง
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทางธุ รกิ จที่อาจเกิ ดรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการที่ มี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ที่ เ ข้ า ข่ า ยรายการเกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล สารสนเทศอย่า ง
ครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถื อการปฏิ บตั ิตามนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ดี และตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญและส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นงานที่เน้นหลักการ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และได้ส อบทานการปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
 การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายคัดเลื อก เสนอ แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี โดยคานึ งถึ งความรู ้
ความสามารถ ความน่ าเชื่ อถื อ ความเป็ นอิ สระในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติ ต รง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
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โดยสรุ ปในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญของระบบการบริ หารจัดการที่
ดีในระดับสู ง เพื่อให้บริ ษทั ทาผลกาไรสามารถกลับไปสู่ ให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume
Stage) ได้ตามแผนที่วางไว้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความมุ่งมัน่ และใช้ความรู ้ความสามารถ ตลอดจนความมีอิสระใน
การดาเนิ นงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างพอเพียง เพื่อให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาร็
จตามแผนที่กาหนด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
- นายจงเจตน์ บุญเกิด -

(นายจงเจตน์ บุญเกิด)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

66

บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

งบการเงิน
รองบการเงินจาก บริษัท นอร์ ทเทิร์น รีนิวเอเบิล้ เอเนอร์ จี้ จากัด (NRE)
เพื่อให้ งบการเงินสมบูรณ์
(อยู่ระหว่ างดาเนินการ)

(หน้าสุดท้าย)
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