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ความมุ่งมัน่ ต่อภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
“ผลิตสิ นค้าที่ มีคุณภาพเป็ นที่ ยอมรั บและเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product) โดยเน้นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและนวัตกรรม ตลอดจนคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ (Value Added)”

ภารกิจ
“ มีกระบวนการผลิตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบการจัดการที่ ทนั สมัยและผลิตสิ นค้าที่ หลากหลายและได้
มาตรฐานสากลและเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยเน้นประสิ ทธิ ผลในด้านการตลาดและการพัฒนาห่วงโซ่ แห่ งคุณค่า
(Value Chain) ”

วัตถุประสงค์


ลดต้นทุน (Cost Reduction)



พัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านการตลาด



ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการจัดการให้ทนั สมัย



ปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล (Product Quality)



พัฒนาสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product)



สร้าง Brand Loyalty
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหด
ตัวร้อยละ 3.8 ในขณะที่ปี 2561 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมสาคัญที่หดตัวในปี 2562 เกิดจากวัตถุดิบ
ที่เข้าสู่ ตลาดลดลงเนื่ องจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด การชะลอตัวของตลาดจีน และความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาที่ ลดลง ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงิ นในการอนุ มตั ิ สินเชื่ อ และตลาดส่ งออก
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ชะลอตัว
GDP ของไทย ปี 2562 ตัวเลขการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.6 สรุ ปทั้งปี อยู่ที่ร้อยละ 2.4 ต่ากว่าปี 2561 ที่
โตถึงร้อยละ 4.2 โดยเกิดจาก สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเรื่ องทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าและค่าเงินบาทแข็ง
ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ และประเด็นผลกระทบจากปัจจัยชัว่ คราวของภาคการผลิต เช่น ภัยแล้ง
บริ ษทั ยังได้รับผลกระทบจากปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จในภาพรวม จากสภาพการแข่งขันใน
ภู มิภ าคที่ รุ นแรงยิ่ งขึ้ น บริ ษ ทั จึ งเน้น แนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จที่ พ ร้ อ มปรั บ ตัว อย่า งรวดเร็ วให้ทัน กับทุ ก ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการปรับโครงสร้างการบริ หารงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นธุ รกิจ รวมถึง
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต อันเป็ นแนวทางที่จะทาให้ได้ปริ มาณการผลิตที่มีขนาดประหยัด (Economy of Scale)
นอกจากนี้บริ ษทั ยังคงรักษาตลาดทั้งในและต่างประเทศไว้ได้อย่างสม่าเสมอและหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งตลาด
ให้มากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันในระหว่างผูผ้ ลิตถุงมือยางด้วยกัน
คณะกรรมการใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา และสนับสนุนการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั มาด้วยดี บริ ษทั จะพยายามดาเนิ นการอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดแก่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ดารงไว้ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลทัว่ ไป
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
จานวนและชนิดหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

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

ที่ต้งั สานักงานใหญ่ และโรงงาน
เลขที่ 9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ (038) 634-072-3, 634 – 482-5
โทรสาร (038) 634-001, 634-480
www.shunthaiglove.com
ที่ต้งั สานักงานสาขา
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 - 482-5 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 โทรสาร (02) 511 – 6049
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009 - 9000โทรสาร (02) 009 - 9991
ผู้สอบบัญชี
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุ งเทพมหนคร
โทรศัพท์ (02)645-0109 โทรสาร (02)645-0110
เลขานุการบริษทั
นายธนา เอื้อวิทยา
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511-6040 ต่อ103 โทรสาร (02) 511-6049
Email : Tana@shunthaiglove.com
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ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั ร่ วม
(รายละเอียดของบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น)

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี 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
ทุนชาระแล้ วของบริษทั
1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 10,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
จานวนหุ้นที่ถืออยู่
หุน้ สามัญจานวน 4,824,750 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.8 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
เลขที่ 75/28 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ที่ต้งั สาขาและโรงงาน
เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาหิ นซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 168/1 หมู่ที่ 2 ตาบลปากฉลุย อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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ข้ อมูลสรุป
ภาพรวมของการดาเนินงานและเหตุการณ์ ทสี่ าคัญ
ตามที่บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ไม่สามารถส่ งงบการเงิ น ประจารอบปี 2561
ตามระยะ เวลาที่ทางการกาหนดนั้น เนื่องจากผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ปี 2560 ที่ได้ยื่น
ตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 โดยที่ผสู ้ อบบัญชีได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมี
นัยสาคัญผูส้ อบไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงิ น จึ งเป็ นเหตุทาให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดทางบการเงิ นสาหรับรอบปี 2561 รวมทั้งรายงานเกี่ ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ตามกาหนดระยะเวลา (กาหนดส่ งภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ) สาเหตุ
ความล่าช้าเกิดจาก บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมไม่สามารถนาส่ งงบการเงิน
ประจาปี 2560 ฉบับสมบูรณ์ ทาให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรู ้ผลการดาเนิ นงานของ บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอ
เนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ในงบการเงินประจาปี 2560 ได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามมาโดยตลอด โดยมีหนังสื อถึง บริ ษทั
นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) รวม 4 ฉบับ คือ
1.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่ อง ติ ดตามการนาส่ งงบการเงิ นประจาปี ถึง
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 1
2.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 28 มี นาคม 2561 เรื่ อง ติ ด ตามการนาส่ งงบการเงิ นประจาปี ถึ ง
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 2
3.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่ อง ติ ดตามการนาส่ งงบการเงิ นประจาปี ถึ ง
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 3
4.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่ อง ติ ดตามการนาส่ งงบการเงิ นประจาปี ถึ ง
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 4
แต่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับเอกสารหรื อข้อมูลเป็ นที่เพียงพอจากบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด
(NRE) ทาให้บริ ษทั ฯปิ ดงบการเงิ นปี 2560 โดยที่ ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็ นต่ องบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ได้ส่งงบการเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ล่าช้ากว่าที่กาหนดส่ ง 5 เดือน
ต่อมาบริ ษทั ฯในฐานนะผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) จึงมีความ
จาเป็ นที่จะต้องเข้ามาดาเนิ นการทุกประการ เพื่อให้บริ ษทั ฯ แก้ไขเหตุดงั กล่าวให้จนได้ โดยในวันที่ 29 ตุลาม 2561
บริ ษทั ฯมีหนังสื อขอให้บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นภายใน
30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯเพิ่มอีก 8 ท่าน จากเดิม 6 ท่าน รวมเป็ น 14 ท่าน
วาระที่ 2 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ตามหนังสื อรับรอง
วาระที่ 3 การมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่ของบริ ษทั มีอานาจในการพิจารณากาหนด
รายละเอียดอื่นๆ และการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจานวนกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ใหม่
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แต่ บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) มิ ได้จดั ประชุ มภายใน 30 วันตามที่ กฎหมาย
กาหนดดังนั้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั นอร์
ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สโมสรทหารบก ห้อง VIP 2
และในการประชุมครั้งดังกล่าว ได้มีมติเลื่อนการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี
จากัด (NRE) ออกไปเนื่องจากในการประชุมดังกล่าวนั้นมีเฉพาะบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูถ้ ือหุ น้ ใหม่
อีก 2 ท่าน ที่กรรมการบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ยังไม่ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนในสมุด
จดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และแก้ไขบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ให้ถูกต้อง โดยได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญใหม่อีกครั้งในวันวัน
อัง คาร ที่ 26 มี น าคม 2562 ที่ ส โมสรทหารบก ห้อ งประชุ ม VIP 2 ซึ่ งในการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น บริ ษัท
นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มในวันนั้นได้มีมติ เ ป็ นเอกฉันท์ให้เ พิ่ ม
กรรมการอีก 8 คน รวมเป็ น 14 คน และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจ รวมทั้งให้กรรมการผู ้
มีอานาจลงนามใหม่มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ และการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
จานวนกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ใหม่ แต่บริ ษทั ยังไม่นามติที่ประชุมไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และอานาจกรรมการ เนื่ องจากบริ ษทั เห็นว่า บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เมื่อได้รับแจ้ง
จากบริ ษทั ว่า บริ ษทั ได้ขายหุ น้ ให้แก่นายชาย วัฒนสุ วรรณ และนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอ
เบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ต้องดาเนิ นการแก้ไขทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น และนาส่ งบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นอร์
ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ที่มีชื่อนายชาย วัฒนสุ วรรณและนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรมไปยังกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า แต่บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) กลับไม่ดาเนินการ ซึ่ งหากนามติดงั กล่าวไปจด
ทะเบียนก็อาจจะถูกโต้แย้งการจดทะเบียนได้ ซึ่ งในประเด็นที่บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE)
ไม่แก้ไขทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น หรื อนาส่ งบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีชื่อนายชาย วัฒนสุ วรรณ และ นายเอกชัย ตั้งสัจจะ
ธรรม บริ ษทั ได้ฟ้องร้องบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) และกรรมการต่อศาลจังหวัดพระ
โขนง ซึ่ งคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
สาหรับการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2562 ที่กรรมการบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) เป็ นผูจ้ ดั ประชุมนั้น บริ ษทั ในฐานะ
ผูถ้ ือหุ น้ ได้เข้าร่ วมประชุม ส่ วนนายชาย วัฒนสุ วรรณ และ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ได้เดินทาง
ไปร่ วมประชุม แต่ประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมประชุม โดยอ้างว่ารายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ให้ยึดถือตามบัญชี
รายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ฯกับบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) มีขอ้ พิพาทกันอยู่ที่
ศาล และหนังสื อเชิญประชุมได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ ไป 9 คน จึงจะขอยึดถือรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ ตามบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น
นายชาย วัฒ นสุ ว รรณ และ นายเอกชัย ตั้ง สั จ จะธรรม จึ ง ไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษัท
นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 และในการพิจารณาวาระ
ต่างๆ นั้น ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมนั้นมีมติไม่เพิ่มกรรมการเข้าใหม่ จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่ องอานาจกรรมการได้ ซึ่ ง
ในเรื่ องดังกล่าวนี้ บริ ษทั ฯไม่เห็นด้วย และอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
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สาหรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น มีวาระ
การพิ จารณาที่ เกี่ ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั (ที่ เป็ นกรรมการของบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด
(NRE)) ในวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2562)
กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ งในกรรมการที่ออกตามวาะคือนายจงเจตน์ บุญเกิด แต่ผถู ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั มีมติ ไม่เห็ นด้วยที่ จะให้นายจงเจตน์ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั อี กวาระ ส่ วนในวาระอื่ นๆ นั้น
ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุน้ ร้องขอให้เพิ่มวาระการประชุม “พิจารณาให้ นายสุ วรรณ ดาเนินทอง และ นายเชิดศักดิ์ ธี รนัน
ทวาณิ ช พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ก่อนครบวาระ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2562” ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายทั้งหมด จานวน 6,901,041,705.00 เสี ยง เห็นด้วยให้เพิ่ม
วาระการประชุมในวาระที่ 7 ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ และผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ได้มีมติ ให้นายสุ วรรณ ดาเนิ น
ทอง และนายเชิดศักดิ์ ธี รนันทวาณิ ช พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ก่อนครบวาระ
สาหรับนายจงเจตน์ บุญเกิด และนายสุ วรรณ ดาเนินทอง กรรมการบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่เลือกกลับเข้ามา
เป็ นกรรมการ และให้พน้ จากการเป็ นกรรมการบริ ษทั นั้น เป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่บริ ษทั ส่ งเข้าไปเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE)
ภายหลังจากการประชุ ม สามัญผู ถ้ ื อหุ ้น วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายฉกรรจ์ แสงรั กษาวงศ์
ประธานกรรมการบริ ษทั ขอเชิ ญประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 7/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุ มเทเวศร์ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
มีกรรมการเข้าร่ วมประชุ ม 4 คน ที่ ประชุ มคณะกรรมการได้มีมติ รับทราบผลการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2562 และให้ดาเนินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนของบริ ษทั
และเมื่ อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริ ษ ทั ได้จัด ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 9/2562 โดยใน
ระเบี ยบวาระที่ 3.2 เรื่ องเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน แทนตาแหน่ งที่ ว่างลง ซึ่ งที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายสุ วรรณ ดาเนิ นทองโดยมี
วาระที่เหลือเท่ากับนายสุ วรรณ คือถึง 30 เมษายน 2564 และนายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง ดารงตาแหน่งกรรมการแทน
ดร.เชิดศักดิ์ โดยมีวาระที่เหลือเท่ากับดร.เชิดศักดิ์ คือถึง 30 เมษายน 2564
ดังนั้น กรรมการบริ ษทั จึงมีจานวนทั้งหมด 6 คน คือ
1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
4. นายชาย วัฒนสุ วรรณ
5. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
6. นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง
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บริ ษทั ฯได้พยายามแก้ไขปั ญหาในเรื่ องบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) มาโดย
ตลอด จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผูส้ อบบัญชีได้ขอแก้ไขบทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชี จาก
การตรวจสอบหรื อการสอบทานงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ยื่นในวันที่ 30
สิ งหาคม 2561 ไปแล้วนั้น “สานักงานฯ ได้ปรึ กษากับหน่ วยกากับดูแล (กลต.) และเห็นตรงกันว่าควรแก้ไขแบบ
แสดงดังกล่าวในข้อ 4. ไม่แสดงความเห็น/ไม่ให้ขอ้ สรุ ปเนื่ องจาก ข้อ 4.1.3 การถูกจากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริ หาร เป็ น
ข้อ 4.1.2 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบ/เวลาการปฏิบตั ิงาน”
ต่อมาในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เห็นว่า กรรมการของ
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ไม่ทาหน้าที่ของตน กล่าวคือ ไม่จดั ทางบการเงินของบริ ษทั
จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องได้รับความเสี ยหาย ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั จึงได้มีหนังสื อถึงกรรมการ
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) เพื่อขอให้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี
นิ เอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ภายใน 30 วัน เพื่อ 1.พิจารณาถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่งทั้งหมดจานวน
6 คน คื อ นายภัชริ นิ จสิ ริภชั นางสาวพลับพลึง สุ วรรณ นายกมล โควานิ สัย สุ ขกุล นายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง
นายจงเจตน์ บุญเกิ ด และ นางชารี รัชต์ ธี ระรัตนชี วิน 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯ จานวน 6
ท่าน คือ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ นายชุมพล สนชัย นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส นายกิตติ
พัฒน์ อินทรเกษตร และ นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง 3. พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั
ตามหนังสื อรั บรอง จากเดิ ม “นายภัชริ นิ จสิ ริภชั นางสาวพลับพลึ ง สุ วรรณ และ นายกมล โควานิ สัยสุ ขกุล
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่ อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ” แก้ไขเป็ น “นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
นายชาย วัฒนสุ วรรณ และ นายชุมพล สนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่ อร่ วมกัน” 4. ให้พิจารณาเรื่ อง
การมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่ของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ
และการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรื อเพิ่มจานวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการ
บริ ษทั ใหม่ และให้มีอานาจลงนามในเอกสารคาขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ คาขอ
อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรื อเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั
นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) และ 5.ให้พิจารณาดาเนิ นคดี แพ่ง และ/หรื อคดี อาญาต่อกรรมการ
และ/หรื อบุ ค คลอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท ท่ า นจาก 650,000,000 บาท เป็ น
1,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาความผิดต่างๆ ตาม
พระราชบัญญัติที่กาหนดความผิดเกี่ ยวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบี ยน ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด สมาคม และ
มูลนิธิ พ.ศ.2499
โดยขอให้บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นและจัด
ประชุ มภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อฉบับลงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 ซึ่ งกรรมการบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น
รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ฯได้รับหนังสื อของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยางจากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 7 สิ งหาคม 2562 แต่กรรมการบริ ษทั ฯกลับมีหนังสื อขอเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ฉบับลง
วันที่ 2 กันยายน 2562 กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ งเป็ นการ
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ประวิงเวลา ไม่ดาเนินการจัดประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทาให้บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
จากัด (มหาชน) ไม่สามารถไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯชุดปัจจุบนั บริ หารงานได้อีกต่อไป
ดัง นั้ น เมื่ อ วัน ที่ 12 กัน ยายน 2562 STHAI ได้มี ห นั ง สื อ ขอเชิ ญ ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น บริ ษัท
นอร์ ทเทิ ร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ถึงผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านโดยกาหนดนัดประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั
นอร์ ทเทิ ร์น รี นิวเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มบริ ษทั
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้อง 608 ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 3 แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร แต่การประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังกล่าวได้ถูก
ยกเลิกไป
อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 STHAI ได้ยื่นหนังสื อขอให้บริ ษทั ฯเรี ยกประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุ ้น ปี 2562 อีกครั้งหนึ่ ง โดยขอให้บริ ษทั ฯเรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นและจัดประชุ มภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่ งกรรมการบริ ษทั ฯได้รับหนังสื อของ STHAI ในวันเดียวกัน
แต่กรรมการบริ ษทั ฯไม่ดาเนิ นการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 30 วัน ตามที่ STHAI ร้องขอ ทาให้
STHAI ไม่สามารถไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯชุดปัจจุบนั บริ หารงานได้อีกต่อไป
ด้วยเหตุ ผลดังที่ ได้แจ้งมาข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็ นว่ากรรมการบริ ษทั ฯกระทาการโดยไม่สุจริ ต ไม่
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวิธีจดั การบริ ษทั จากัด ที่จะต้องอยูภ่ ายใต้การครอบงา
ของที่ประชุมใหญ่แห่งผูถ้ ือหุน้ ทั้งปวง ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ น้ กรรมการบริ ษทั ฯจึ งต้องรับผิดชอบร่ วมกัน โดย STHAI ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั ฯ
ทั้งคณะ
ดังนั้น STHAI ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นใหญ่จึงมีความจาเป็ นที่ จะต้องเข้ามาดาเนิ นการทุ กประการเพื่ อให้
STHAI แก้ไขเหตุดงั กล่าวให้จนได้ และอาศัยกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 1173 และ 1174 STHAI จึงขอเรี ยก
ประชุมวิสามัญผูห้ ุ ้นครั้งที่พิเศษ/2562 ของบริ ษทั ฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุ มบริ ษ ทั ซันไทยอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อยาง จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้ อมพันธุ์ 2 ห้อง 608 ชั้น 6
ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งในวันนัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่พิเศษ/2562
ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมตั ิตามวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่ง จานวน 6 ท่าน ดังนี้
วาระ 1.1 นายภัชริ นิจสิ ริภชั
วาระ 1.2 นางสาวพลับพลึง สุ วรรณ
วาระ 1.3 นายกมล โควานิสยั สุ ขกุล
วาระ 1.4 นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
วาระ 1.5 นายจงเจตน์ บุญเกิด
วาระ 1.6 นางชารี รัชต์ ธี ระรัตนชีวิน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้ถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่ง จานวน 6 ท่านทั้งหมด
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วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯจานวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
วาระ 2.1 นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
วาระ 2.2 นายชาย วัฒนสุ วรรณ
วาระ 2.3 นายชุมพล สนชัย
วาระ 2.4 นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
วาระ 2.5 นายกิตติพฒั น์ อินทรเกษตร
วาระ 2.6 นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯจานวน 6 ท่าน
ทั้งหมด
วาระที่ 3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ตามหนังสื อรับรอง
จากเดิม“นายภัชริ นิจสิ ริภชั นางสาวพลับพลึง สุ วรรณ นายกมล โควานิสยั สุ ขกุล กรรมการสองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”
แก้ไขเป็ น“นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ นายชุมพล สนชัย กรรมการสองในสามคน
นี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน”
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั เป็ นนาย
เอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ นายชุมพล สนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน”
วาระที่ 4 พิจารณามอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่ของบริ ษทั ฯมีอานาจในการพิจารณา
กาหนดรายละเอี ยดอื่ นๆ และการดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ ย นแปลงและ/หรื อเพิ่ มจานวน
กรรมการและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯใหม่ และให้มีอานาจลงนามในเอกสารคาขอจดทะเบี ยนต่ อกรมพัฒ นา
ธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ คาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
และ/หรื อเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต เอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และมีอานาจดาเนิ นการอื่ นใดอันจาเป็ น และสมควรเกี่ ยวกับการ
แก้ไขเปลี่ ยนแปลงและ/หรื อเพิ่ มจานวนของกรรมการบริ ษทั ฯและแต่ งตั้งกรรมการบริ ษ ทั ฯใหม่ รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ฯดังกล่าวตามวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างต้น
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก ให้มอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่ของบริ ษทั ฯมี
อานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ
วาระที่ 5 พิจารณาดาเนิ นคดีแพ่ง และ/หรื อคดีอาญาต่อกรรมการ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับ
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจาก 650,000,000 บาท เป็ น 1,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่ วน
จดทะเบียน ห้างหุน้ ส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
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มติ ที่ ประชุ มมี มติ ดว้ ยเสี ยงข้างมาก ให้ดาเนิ นคดี แพ่ง และ/หรื อคดี อาญาต่ อกรรมการ และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กรรมการกลุ่มใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุ น้ ของ NRE ได้ยื่น
คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการ NRE ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่ งใน
การยื่นคาขอจดทะเบียนดังกล่าว เป็ นกรณี ที่กรรมการผูย้ ื่นคาขอไม่มีชื่อตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั ดังนั้น นาย
ทะเบี ยนต้องส่ งคาขอจดทะเบี ยนดังกล่าวไปให้ผูถ้ ื อหุ ้น และกรรมการเดิ มของ NRE ด้วยว่า จะเห็ นด้วยหรื อ
คัดค้านประการใดหรื อไม่
ซึ่ งปรากฏข้อเท็จจริ งว่า ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 มีผถู ้ ือหุ น้ ของ NRE และกรรมการเดิมของ
NRE ได้คดั ค้านการจดทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนฯ รวม 4 คน มีประเด็นที่คดั ค้าน คือ
1) การจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซ้ าซ้อนกับการจะจัด
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หรื อไม่
2) นายสมชาย หรื อนายชาย วัฒนสุ วรรณ และนายชุมพล สนชัย ไม่มีชื่อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ นาย
สมชาย หรื อนายชาย วัฒนสุ วรรณ จึงไม่มีอานาจในการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมและนายชุมพล สนชัย
ไม่มีอานาจเป็ นเลขานุการในที่ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้
3) บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ต้องส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ครั้งที่พิเศษ/2562 ให้แก่บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด หรื อไม่
4) ในวันประชุ มเมื่อวันที่ 7 พฤศจิ กายน 2562 บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ต้องชี้ แจงเอกสารเกี่ยวกับหนังสื อมอบฉันทะของบรรดาผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแทนให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรว่า
ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่ให้ผถู ้ ือหุ น้ รายอื่นทราบ หรื อไม่
5) บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมื อยาง จากัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิวเอเบิ้ ล
เอเนอร์จ้ ี จากัด ต่อศาลจังหวัดพระโขนง เรื่ องขอให้จดแจ้งการโอนหุ น้ ลงในทะเบียนและบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษ ัท นอร์ ท เทิ ร์ น รี นิ ว เอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จ ากัด คดี อ ยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณา ขอให้น ายทะเบี ย นหุ ้น ส่ ว นบริ ษ ัท
กรุ งเทพมหานคร รอฟังคาวินิจฉัยของศาลจังหวัดพระโขนงก่อน
6) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายภัชริ นิจสิ ริภชั และนางสาวพลับพลึง สุ วรรณ ได้ยื่นคาร้องขอเพิกถอน
มติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ พิเ ศษ/2562 ของบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิวเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด ขอให้นาย
ทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร ระงับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้ก่อน
ซึ่ งปัจจุบนั กรรมการชุดใหม่ของ NRE ได้จดั ทาคาชี้แจงการคัดค้านการจดทะเบียนเพื่อยื่นต่อนาย
ทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานครแล้ว ภายหลังจากนี้ นายทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานครจะได้มี
คาสัง่ ในเรื่ องดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการ STHAI ได้ดาเนินการทางกฎหมายกับผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องของ NRE ไป
บางส่ วนแล้ว และจะได้ดาเนินการทางกฎหมายกับผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องของ NRE ทั้งหมดต่อไปโดยเร็ ว
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
 กราฟแสดงสิ นทรัพย์ รวมของบริษทั
สินทรัพย์ รวมของบริษัท
1600

1478

1475

1400

1317

1297

1227

1200
1000
800
600
412
400
200
0
2557

2558

2559

2560

2561

2562

 กราฟแสดงรายได้ จากการขายถุงมือยาง
รายได้ จากการขายถุงมือยาง
900

846.7
759.4

800

758

724.3

700.7

700

651

600
500
400
300
200
100
0
2557

2558

2559

2560

14

2561

2562
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 กราฟแสดงส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัท
1600
1329

1400

1335
1235

1200

1192
1098

1000
800
600
400
200
0
-200
-400

2557

2558

2559

2560

2561

2562

-226

งบการเงินของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2557-2562) โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้

 ผู้สอบบัญชี:
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2557
สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2559 และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิทจากัด
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เอเอ็นเอส
ออดิทจากัด และค่าบริ การอื่น (Non-audit Service Fee) เช่น ค่าที่พกั , ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับผูต้ รวจสอบ
ไปปฏิบตั ิงานที่จงั หวัดระยอง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ตามตาราง ดังนี้

รายการ
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee)
2. ค่าบริ การอื่น
(Non-audit Service Fee)
รวม

บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

109,395

58,165

340,320

122,920

125,965

2,109,395

2,058,165

2,340,320

1,922,920

1,625,965

คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
 อยู่ในระหว่ างดาเนินการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)ได้เริ่ มดาเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2531 และ
ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ประกอบธุ รกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิต จาหน่าย และส่ งออกถุง
มือยาง โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
 ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) ใช้สาหรับงานผ่าตัด ถุงมือชนิดนี้ จะมีเนื้อบาง แข็งแรง มีความยาวถึง
ข้อศอก ต้องผ่านวิธีฆ่าเชื้ อ 100% โดยใช้ รังสี แกรมมาสาหรับการบรรจุหีบห่อนั้น มีความประณี ต และสะดวก
เวลาแกะใช้งาน ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรค
 ถุงมือยางใช้ในงานตรวจโรคทัว่ ไป (Examination Glove) ใช้สาหรับงานตรวจโรคทัว่ ๆ ไป มีท้ งั ชนิ ดมี แป้ ง
(Powdered) และชนิ ดไม่มีแป้ ง (Powder free) การผลิตถุงมือชนิ ดนี้ ตอ้ งออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน คื อ
ต้อ งสวมใส่ ไ ด้ง่ า ย แกะห่ อ ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ถุ ง มื อ ประเภทนี้ จะไม่ มี ข ้า งซ้า ยขวา โดยออกแบบให้ เ ป็ น
Ambidextrous คือสามารถสวมใส่ ได้ท้ งั 2 ข้าง ถุงมือชนิดนี้ มีความบาง กระชับมือ มีขนาดสั้นแค่ขอ้ มือ และมี
ราคาไม่สูง ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ กระจาย
(2) ถุงมือยางสาหรับใช้ในครัวเรื อน (Household Glove) มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานที่ ตอ้ ง
สัมผัสกับน้ า หรื อผงซักฟอก มีอายุใช้งานนาน สาหรับการออกแบบนั้นจะเน้นความสวยงาม สวมใส่ สบาย นุ่มมือ
และบรรจุหีบห่ออย่างประณี ต เพื่อดึงดูดความสนใจจากแม่บา้ น
(3) ถุงมื อยางที่ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) ถุงมื อสาหรั บใช้งานทัว่ ไป ใช้สาหรั บการ
บรรจุหีบห่ อไม่จาเป็ นต้องสวยงาม ถุงมือชนิ ดนี้ เหมาะสาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่ น อุตสาหกรรมการ
แปรรู ปอาหาร หรื อการทาอาหารสาเร็ จรู ป เป็ นต้น
นอกจากนี้ ถุงมือยางยังสามารถแบ่งตามความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคได้เป็ น 2 ประเภท คือ ถุงมือยางชนิ ดมี
แป้ง (Powdered) และถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ ง (Powder free) สาหรับถุงมือยางชนิดมีแป้ ง บริ ษทั ฯ สามารถที่จะผลิต
ให้มีปริ มาณของโปรตีนในแป้ งไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสากล และถุงมือ ยาง
ชนิดไม่มีแป้งจะนิยมใช้ในกลุ่มที่มีอาการแพ้โปรตีนในแป้ง และกลุ่มคนที่ราคาญจากการเปรอะเปื้ อนของฝุ่ นแป้ง
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯจัด เป็ นเครื่ องมื อทางการแพทย์ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ของกระทรวงสาธารณสุ ขดังนั้นการผลิตและการส่ งออกถุงมือยางจึ งต้องผ่านการขออนุ ญาต
และตรวจสอบมาตรฐานของอย. เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน
โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ นั้นได้รับมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศ
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นามาเป็ นแนวทางและอ้างอิงในการ
ผลิตถุงมือยางเพื่อส่ งขายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ความหมาย

1

มอก. 538-2548

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับการศัลยกรรม

2

มอก. 1056-2556

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือสาหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว

3

มอก. 2505-2553

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

4

มาตรฐาน EN455

5

ASTM D3577, ASTM D3578,
ASTM D 6319

6

ISO 11193, ISO 10282

มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ทวีปยุโรป)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ประเทศอเมริ กา)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ระหว่างประเทศ)

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับมาตรฐานโรงงาน ที่รับรองจากสถาบันภายนอกอีกหลายสถาบัน และได้รับ
รางวัลผูป้ ระกอบการส่ งออกที่ดี (Good Performance Exporter of Thailand) จากรัฐบาลไทย ซึ่ งทาให้ได้รับสิ ทธิ จดั
ระดับผูป้ ระกอบการส่ งออกที่ดีจากกรมสรรพากรอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานทีโ่ รงงานได้รับ

ความหมาย

ปี ทีไ่ ด้ รับ

ผู้ให้ การรับรอง

1

ISO 9001

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริ หารคุณภาพ

2002

TUV Rheinland

2

EN ISO 13485

มาตรฐานควบคุมเรื่ องการผลิตเครื่ องมือแพทย์
และสามารถส่งถุงมือยางไปขายยังยุโรป

2009

TUV Rheinland

510K

มาตรฐานรับรอง FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

-

FDA (U.S. Food
and Drug
Administration)

3
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ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ัดส่ งให้ ลูกค้ า (Order Shipment)
แสดงปริ มาณการจัดส่ งถุงมือให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2556-2562 โดยแยกเป็ นรายปี และเปรี ยบเทียบเป็ นรายไตรมาส

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ดั ส่ งให้ ลูกค้าปี 2556– 2562
800
700
600
500
400

606

300

655

627

2557

2558

699

688

2559

2560

744

708

537
200
100

0
2555

2556

2561

2562

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ดั ส่ งให้ ลูกค้าแยกตามไตรมาสของปี 2556 – 2562 (ล้านชิ้น)
800
700
213

179

169

171

157

184

195

193

169

179

164

182

59

60

61

62

162

193

600
181

181

500
141
400
300
200

169

179
169

135
158

166

166

130

138

130

56

57

58

131

100
0

Q1

Q2
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การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดแผนการตลาดด้านการกาหนดกลุ่มผูซ้ ้ื อ หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งถือเป็ นตัว
แปรสาคัญ เพื่อค้นหาตาแหน่ งหรื อจุดยืนในธุ รกิ จ และลดผลกระทบจากแรงกดดันด้านการผลิตและราคา โดย
รักษาตลาดเดิ มและส่ งเสริ มการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่ อให้รองรั บกับการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมถุงมือยางในอนาคต ทั้งนี้ตลาดส่ งออกถุงมือยางมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตและมีการขยายตัวไปยังตลาด
ใหม่ๆอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นจึงดาเนิ นนโยบายการกระจายสิ นค้าไปต่างประเทศ และกระจายสิ นค้าในประเทศ ในปี
2562 มียอดขายในต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 63 และในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 37 โดยมีรายละเอียดในการจัดส่ ง
ไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังนี้

สั ดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2561และ ปี 2562

100%
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ยุโรป
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ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมีการแบ่งการจัดจาหน่ายสิ นค้า 4 แบบ ดังนี้
1. จาหน่ ายผ่านบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศ (Trading Company) โดยจ่ายค่านายหน้าให้บริ ษทั เหล่า นี้
ประมาณร้อยละ 2-3 ของมูลค่าการขาย
2. จาหน่ายผ่านบริ ษทั ขนาดใหญ่ของในประเทศและต่างประเทศ จาหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
และลูกค้าในประเทศโดยทางลูกค้าจะเข้ามาติ ดต่อว่าจ้างให้บริ ษทั ทาการผลิตถุงมือยางภายใต้แบรนด์
ของลูกค้า (OEM)
3. จาหน่ า ยผ่าน โรงพยาบาลต่ า งๆที่ ตอ้ งใช้ถุงมื อยางเพื่ อการแพทย์จาหน่ ายผ่านร้ านจาหน่ ายอุ ปกรณ์
การแพทย์และซุปเปอร์ มาร์เก็ตต่างๆในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป และจาหน่ายส่ งตามโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตอ้ งใช้ถุงมือยางเป็ นอุปกรณ์ในการผลิต เป็ นต้น
4. บริ ษทั ไปติดต่อหาลูกค้าในต่างประเทศและในประเทศเองโดยใช้ยี่หอ้ ของบริ ษทั ในการจัดจาหน่ายและ
ทาตลาด

กลยุทธ์ และแนวทางการแข่ งขันด้ านการตลาด
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการขยายตลาดในกลุ่มสิ นค้าที่มีกาไรสู ง เช่นถุงมือแม่บา้ น ถุงแม่บา้ น ถุงผ่าตัด ซึ่ งมี
กาไรสู งและมี ขอ้ กาหนดทางคุ ณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเหมาะกับสายการผลิ ตของบริ ษทั ฯ ที่
สามารถผลิตถุงมือหนาได้ ถุงมือยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป บริ ษทั ฯ มี
นโยบายมุ่งขยายฐานการตลาดในอุต สาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอิ เล็กโทรนิ กส์ ยังมี ถุงมื อผ่า ตัด
ศัลยกรรม และถุงมือแพทย์สเตอร์ไรด์ ซึ่ งมีอตั ราการเจริ ญเติบโตค่อนข้างสู ง
- บริ ษทั ฯ ได้เข้าเยี่ยมลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายไหม่ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการปรับปรุ งพัฒนาด้านการผลิตและ
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ รับคาสั่งซื้ อล่วงหน้า 1-3 เดื อน เพื่อที่ จะวางแผนการผลิ ตล่วงหน้าได้แม่นยายิ่งขึ้ น เนื่ องจากราคา
วัตถุดิบมีการผันผวน และไม่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยน
แผนการผลิต
- สาหรับการกาหนดราคา บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงต้นทุนวัตถุดิบ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปริ มาณการ
สั่ ง ซื้ อ และสั ด ส่ ว นของขนาดถุ ง มื อ ต่ อ รายการการสั่ ง ซื้ อ และเปรี ย บเที ย บราคาของถุ งมื อ ของคู่ แ ข่ งใน
ท้องตลาดมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขาย

ภาวะตลาดภายในประเทศ
ความต้องการของถุงมือยางภายในประเทศนั้นมีภาวะที่คงตัว เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ ใช้เฉพาะใน วัตถุประสงค์
เฉพาะอย่า ง ดังนั้นการแข่ งขัน จะอยู่ที่ คุ ณ ภาพและการตลาดเป็ นหลักและในปั จ จุ บัน มี ผู ป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมถุงมื อยางเพิ่มมากขึ้ นจึ งทาให้มีการแข่ งขันกันสู ง สาหรั บตลาดภายในประเทศ ซึ่ งถุงมื อยางมี
ด้วยกันหลายชนิดโดยแบ่งตลาดถุงมือยางภายในประเทศตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท คือ
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1. ถุงมือยางสาหรับใช้ ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น
- Surgical Glove ใช้ในทางศัลยกรรม มีลกั ษณะเนื้ อบาง แข็งแรง มีความยาวถึงข้อศอกโดยผ่านกรรมวิธีการ
ฆ่าเชื้อ 100% ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง และ
- Examination Glove ใช้ในงานตรวจโรคมีลกั ษณะบางกระชับมือ สั้นแค่ขอ้ มือ ไม่มีขา้ งซ้ายขวา เป็ นแบบ
Ambi ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยไม่มีการนากลับมาใช้อีก
2. ถุงมื อยางสาหรั บใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) มีความความทนทานต่องานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ทนสารเคมี และมีความสะอาดสามารถสัมผัสอาหาร และชิ้นงานอิเล็คโทรนิคได้
3. ถุงมือยางสาหรั บใช้ ในครัวเรื อน (Household Glove) เป็ นถุงมือยางที่แม่บา้ นใช้ในการทา ความสะอาด ซัก
ล้าง มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานนาน สวมใส่ สบาย

ภาวะตลาดต่ างประเทศ
สาหรับการจาหน่ายถุงมือในต่างประเทศของบริ ษทั ในปี 2562 เช่นเดียวกับปี ก่อนหน้า ยังโดนแรงกดดัน
ต่อเนื่ องด้านราคาโดยโรงงานขนาดใหญ่และผูน้ าในอุตสาหกรรมถุงมือยางของโลก โดยมีประเทศมาเลเซี ยและ
อินโดนี เซี ยเป็ นประเทศคู่แข่งและประเทศผูน้ าการผลิตที่ สาคัญในสิ นค้าถุงมือยางในตลาดโลก บริ ษทั ฯจึ งมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นสิ นค้าที่ มีผลกาไรที่ สูงเช่ นถุงมือคลีนรู ม ถุงมือแม่บา้ น และลดการ
ส่ งออกถุงมือแพทย์ที่มีการแข่งขันสู ง แต่มุ่งขยายการประเภทถุงมือในตลาดในประเทศทดแทนๆ

การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดซื้ อน้ ายางข้นจากผูผ้ ลิ ตน้ ายางข้นในจังหวัดระยอง และจังหวัดทางภาคใต้ เช่ น
จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธานี จังหวัด ภู เ ก็ต เป็ นต้น โดยเป็ นการซื้ อน้ า ยางข้น ในประเทศทั้ง หมด ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้ใ ห้
ความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพของน้ ายางข้นของผูจ้ าหน่ายแต่ละราย ส่ วนน้ ายางสังเคราะห์มีการจัดซื้ อจากผูผ้ ลิต
จากภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต
นโยบายในการสั่งซื้ อน้ ายางข้นของบริ ษทั ฯ จะเลื อกผูจ้ าหน่ ายที่ เสนอราคาที่ ต่ าที่ สุด และสิ นค้าดี มี
คุ ณภาพ รวมทั้งให้เครดิ ตในการชาระเงิ นที่ ยาวกว่า สาหรั บราคาในการซื้ อน้ ายางจะเป็ นไปตามราคาตลาด ณ
ช่ ว งเวลานั้น และ มี ก ารเปรี ย บเที ย บใบเสนอราคาของผู จ้ าหน่ า ยอย่ า งน้อ ย 3 ราย ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน และ
เปรี ยบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ

22

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

กราฟเปรียบเทียบวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ในการผลิตถุงมือยาง ปี 2562 และ ปี 2561
ต้ นทุ น การผลิ ต (%)
น ้ายาง

เชื ้อเพลิง

เคมีภณ
ั ฑ์

10

10

6

5

7

7

13

14

12

12

12

12

40

40

ปี 2562

ปี 2561
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กราฟเปรียบเทียบราคานา้ ยางข้ น 60% ตั้งแต่ ปื 2558 – 2562
กราฟเ ป รี ยบ เ ที ย บ ราคานา้ ยางข้ น 60% ปี 2555- 2562

บาท/กก.

65.00
60.00

2558

55.00

2559

50.00

2560

45.00
40.00
35.00
30.00

35.41
30.38 30.46
28.93 28.10 29.19

36.97 36.66 37.66

2561
33.47

32.74

30.10

2562

25.00
20.00
JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิตถุงมือยางไม่ก่อให้เกิดของเสี ย มีแต่เพียงน้ าซึ่ งใช้ลา้ งแบบพิมพ์มือ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะระบาย
ลงสู่ บ่อเก็บน้ าทิ้ง และบาบัด ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ โดยเป็ นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่ อง กาหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผลการทดสอบ ดังนี้
ลาดับ

คุณลักษณะของนา้ ทิง้

ค่ าควบคุม

ผลการทดสอบของบริษทั
ฯ

1
2

ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
ค่า pH เท่ากับ 5.5-9.0
ค่า pH เท่ากับ 7.85
ทีดีเอส
ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 1,417 มิลลิกรัมต่อลิตร
(TDS หรื อ.Total Dissolved Solid)

3

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

4
5
6
7

ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

11 มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซี ยส
ต้องไม่เป็ นที่พึงรังเกียจ

52 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 10282,
ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, มอก. 538-2548, มอก. 1056-2556 และ มอก.
2505-2553 มอก. ถุงมือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโรงงานได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่ อ งมือแพทย์เพื่อขายในประเทศ
ไทยและส่ งออกต่างประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่น ถุงมือสาหรับการศัลยกรรมและ
ถุงมือสาหรับการตรวจโรคและยังได้รับมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพISO 9001, EN ISO 13485 เป็ นต้น
บริ ษ ทั ฯ ได้ให้ค วามส าคัญกับผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องของการระบายน้ า ทิ้ งออกนอก
โรงงานและชุ มชนใกล้เคี ยงของบริ ษทั ประกอบกับทางบริ ษทั มีแผนปรับปรุ ง และเพิ่มกาลังการผลิต จึ งมีความ
จาเป็ นที่จะต้องใช้น้ าในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งในอนาคตอาจมีความเสี่ ยงในเรื่ องของปริ มาณน้ าที่อาจไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานเนื่ องจากภัยแล้ง ดังนั้น ทางฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จึ งได้มีการศึกษาโครงการที่ จะนาน้ าทิ้งของโรงงาน
กลับมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมีปริ มาณน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งรองรับโครงการเพิ่ม
กาลังการผลิตในอนาคต และยังลดความเสี่ ยงในการต้องลดกาลังการผลิตลงจากการขาดแคลนน้ า
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้อนุ มตั ิ โครงการผลิ ตน้ าประปา จากน้ าผ่านระบบบาบัด เมื่ อวันที่
10 สิ งหาคม 2558 และในปั จจุบนั โครงการผลิตน้ าประปาฯ ได้ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเมื่อเดื อนมกราคม
2559 ที่ผา่ นมา
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึ งการใช้ทรั พยากรอย่างคุ ้มค่ า โดยการติ ดตั้งเครื่ องกาเนิ ด ไอน้ า
(Boiler) ใหม่ และปรั บปรุ งเครื่ องเก่ าเพื่ อให้สามารถใช้งานได้กบั เชื้ อเพลิ งหลากหลายชนิ ด เช่ น ไม้สับ (Wood
Chip),กะลาปาล์ม, ชี วมวลอัดเม็ด และไม้ฟืน ทั้งนี้ ในส่ วนของการติดตั้ง Boiler ใหม่จานวน 2 เครื่ องนั้น ได้ผ่าน
การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2558 และได้ดาเนินการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ประมาณเดือนมกราคม 2559 ที่ผา่ นมา

การวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งสิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม ซึ่ งต่างก็มีความต้องการที่ต่างกันออกไปทีมวิจยั
และพัฒนาของบริ ษทั ฯ จึงได้มีการร่ วมมือประสานงานกับลูกค้าในการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ในลักษณะภาคี และ
การพัฒนาต่อยอดงานวิจยั เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตจากการแพ้โปรตี นในถุงมื อ ซึ่ ง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่มีปริ มาณโปรตีนในถุงมือต่ากว่า 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นระดับที่ปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากลจนได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Food and Drug
Administration: FDA) เรี ยบร้อยแล้ว
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2556 - 2562 มีดงั นี้

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่ างประเทศ
ยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศและต่ างประเทศ ปี 2556 ถึง 2562
800
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252
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224
235
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416

100
0
56
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ยอดจาหน่ ายต่ างประเทศ

62

ยอดจาหน่ ายในประเทศ

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่ างประเทศเป็ นร้ อยละ

ร้ อยละของยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศและ
ต่ างประเทศปี 2556 ถึง 2562
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยความเสี่ ยงเกีย่ วกับการผลิต
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ และเชื้อเพลิง
- นา้ ยางข้ น 60%
น้ ายางข้น 60% เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง ในปี 2562 ราคาน้ ายางข้นมีค่าเฉลี่ยลดลง จากปี 2561
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาของวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จึ งสั่งซื้ อน้ ายางข้นจาก ผู ้
จาหน่ายวัตถุดิบหลายรายทั้งในภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศโดยทาสัญญาซื้ อล่วงหน้า และเปรี ยบเทียบใบ
เสนอราคาของผูจ้ าหน่ ายอย่างน้อย3 ราย ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน พร้อมกับเปรี ยบเที ยบกับราคากลาง จากการยางแห่ ง
ประเทศไทยนอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังพิจารณาถึงระยะเวลาในการชาระเงินค่าสิ นค้า (Credit Term) ประกอบด้วย
- นา้ ยางสั งเคราะห์
ราคาโดยเฉลี่ยของน้ ายางสังเคราะห์ในปี 2562 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าปี 2561 บริ ษทั ฯ จึงป้ องกันความเสี่ ยงใน
เรื่ องนี้ โดยการจัดหาผูจ้ าหน่ายน้ ายางสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเพื่อเปรี ยบเทียบเรื่ องคุณภาพและราคา เพื่อลดความเสี่ ยงเรื่ อง
การซื้ อน้ ายาง
- เชื้อเพลิง
บริ ษทั ใช้กะลาปาล์มเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตไอความร้อนแทนน้ ามันเตา ตั้งแต่ปี 2551 โดยสั่งซื้ อกะลา
ปาล์มจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศมาเลเซี ย และ อินโดนี เซี ย เป็ นหลัก เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการบริ หารเชื้ อเพลิง
เนื่ องจากมีแนวโน้มด้านราคาเพิ่มขึ้ น ในปี 2558 บริ ษทั จึงได้ทาการศึ กษาความเป็ นไปได้ในการใช้เชื้ อเพลิงชี วมวล
ประเภทอื่น ๆ เช่น ไม้สับและขี้เลื่อยอัดแท่งซึ่ งเป็ นวัสดุที่จดั หาได้ภายในประเทศ มีความได้เปรี ยบในเรื่ องของราคา
และค่าความร้อน เมื่อเที ยบกับกะลาปาล์ม ทาให้บริ ษทั มีตน้ ทุนด้านพลังงานที่ ถูกลง จากการเปลี่ยนเชื้ อเพลิงจาก
กะลาปาล์มมาใช้ไม้สบั ผสมขี้เลื่อยอัดแท่ง ซึ่ งต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลง
ในการว่าจ้างให้บริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการจัดการด้านพลังงานรับช่วงดาเนิ นการจัดหาเชื้ อเพลิง ทาให้ลด
ต้นทุนได้กว่าร้อยละ 30 และในครึ่ งหลังของปี 2559 ได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการด้านเชื้ อเพลิงด้วยตนเองโดยจัดหา
เชื้อเพลิงด้วยตนเอง มีผลทาให้สามารถลดต้นทุนได้อีกร้อยละ 3.55 จากปี 2558
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังได้เล็งเห็นและป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องของการขาดแคลนเชื้ อเพลิงโดยการลงทุนใน
ระบบผลิตไอน้ าเชื้อเพลิงชนิ ดฟื นเป็ นหลัก เพื่อที่ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงอีก เนื่ องจากไม้ฟืนมีราคาต่อหน่วยถูกกว่า
เชื้ อเพลิงชนิ ดอื่นๆ ตามที่กล่าวมา และจะเพิ่มเสถียรภาพของระบบผลิตไอน้ าที่ใช้ป้อนสู่ กระบวนการผลิตถุงมือยาง
ด้วยการติ ดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไอน้ าสารองเพิ่ มขึ้ น เพื่อใช้สาหรับเป็ นเครื่ องสารองและหมุนเวียนในการใช้งาน เพื่อ

27

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ป้ องกันการหยุดเดินเครื่ องในกรณี การซ่ อมแซมและบารุ งรักษาซึ่ งจะไม่ส่งผลกระทบต่อไลน์การผลิต ทาให้สามารถ
ผลิตถุงมือออกมาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายตามที่มีอยูใ่ นตลาด
ในปี 2562 มีการป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องเชื้ อเพลิงไม่เพียงพอโดยการหาผูข้ ายเพิ่ม ได้แก่ ผูข้ ายไม้สับ,
ผูข้ ายไม้ปีก,ไม้ท่อน และผูข้ ายกะลาปาล์มเพื่อป้องกันการขาดแคลนซึ่ งในปี 2562 ที่ผา่ นมาไม่พบปั ญหาเรื่ องการขาด
แคลนเชื้อเพลิง
ความเสี่ยงด้ านสินค้ าคงคลัง
หาก STHAI มี ปัญหาเครื่ องจักรเสี ย ผลิ ตสิ นค้าไม่มีคุณภาพนั้นจะส่ งผลให่ ส่งสิ นค้าไม่ทนั กาหนด มี
สิ นค้าคงคลังและสิ นค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึ้นมาก หากไม่รีบดาเนินการบรรจุและจาหน่ายออกไป จะส่ งผลต่อการส่ งออก
และทาให้มีสต๊อกสิ นค้าด้อยคุณภาพมาก ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ STHAI ได้ดาเนิ นการแก้ปัญหาเครื่ องจักร
เสี ยโดยทาโครงการซ่ อม ซื้ อทดแทนในด้านวัตถุดิบหลัก เช่นน้ ายางไนไทรล์ไม่มีคุณภาพและมีผขู ้ ายเพียงรายเดียว ได้
ดาเนิ นสรรหาผูข้ ายเข้ามาเพิ่มขึ้น ในด้านสิ นค้าคงคลังหากสิ นค้าชนิ ดใดมีแนวโน้มเสื่ อมค่าลงในอนาคตจะดาเนิ นการ
เร่ งจาหน่ายสิ นค้าดังกล่าวออกไป
ความเสี่ยงด้ านการผลิต
ปั ญหาของเครื่ องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานและแม่พิมพ์เสื่ อมสภาพซื้ อทดแทนเข้าทดแทนล่าช้าและ
ไม่เพียงพอส่ งผลให้ผลิตสิ นค้าไม่ได้คุณภาพตามที่ กาหนดไว้ ซึ้ งปั ญหาเหล่านี้ ทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการผลิ ต และ
ส่ งผลทาให้ผลิตไม่ได้คุณภาพและเป้ าหมายตามที่ กาหนด สิ นค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนของบริ ษทั , ซึ้ งปั ญหาเหล่านี้ ทา
ให้เกิดความเสี่ ยงจากการเป้าหมายผลิต คุณภาพ สิ นค้าคงคลังและต้นทุนของบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ประชุมร่ วมกับฝ่ ายโรงงาน เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาต่างๆรวมทั้ง
กาหนดนโยบายและวางแผนงานร่ วมกัน เพื่อป้องกันความเสี่ ยงและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

2.ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ในช่วงที่ผ่านมาการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน FORWARD CONTRACT และOVERNIGHT
RATE ยังคงเป็ นวิธีการบริ หารเงินเพื่อลดความเสี่ ยงอันดับต้นของบริ ษทั ฯ เพื่อลดความความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้น แต่ดว้ ยเศรษฐกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้อตั ราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบกับรายได้หลักของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริ ษทั ฯ ยังคงทาสัญญาซื้ อ/ขาย
เงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า (FORWARD CONTRACT) และ OVERNIGHT RATE เหมื อนเดิ ม แนวโน้มสาคัญที่
น่าสนใจ คือการใช้บญั ชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (FOREIGN CURRENCY DEPOSIT : FCD) ซึ่ งลดโอกาสการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ และที่สาคัญการขายภายในประเทศรวมทั้งซื้ อวัตถุดิบในประเทศในสัดส่ วนที่เพิ่ มขึ้ น
ย่อมลดความเสี่ ยงได้มากกว่าการป้องกันตามวิธีขา้ งต้น
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ความเสี่ยงด้ านการค้ างรั บชาระเงินจากลูกค้ า
ในระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทุกปี เพื่อป้องกันความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้ลูกค้า
ที่มียอดหนี้ คา้ งชาระ ต้องชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นก่อน บริ ษทั ฯ จึงจะจัดส่ งสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อใหม่ และในส่ วนของลูกค้าราย
ใหม่บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการให้เครดิตแก่ลูกค้า เป็ นเงื่อนไข L/C At sight , D/P At sight หรื อการชาระเงินค่า
สิ นค้าล่วงหน้าก่อนการจัดส่ งสิ นค้า
สาหรับนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกลูกค้าแต่ละรายนั้นจะพิจารณาในด้านชื่ อเสี ยงของลูกค้าและฐานะ
การเงิน เพื่อให้แน่ใจได้วา่ จะไม่มีปัญหาในด้านการรับชาระหนี้
ในส่ ว นการตั้งส ารองค่ า เผื่ อหนี้ สงสัย จะสู ญ นั้น บริ ษ ัทฯ จะพิ จารณาจากพฤติ กรรมของลู ก หนี้ หากเกิ น
ระยะเวลาการให้เครดิต และมีขอ้ บ่งชี้แน่ชดั ว่าไม่อาจชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้บริ ษทั ฯ ก็จะดาเนินการตั้งสารองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและดาเนินการติดตามหนี้คงค้างอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสู ญเสี ย
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ ของบริษทั
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 19,978,103,480 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 19,978,103,480 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ว 15,982,476,502 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 15,982,476,502 หุ น้ มูลค่าหุ น้
ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน 3,995,626,984 หุ ้น เพื่ อรองรั บการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562 และสัดส่ วนผูถ้ ือหุน้ ดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อ – สกุล
UTILITIES INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD.
MISS CHUN-CHING TENG
นางสาวโชติรส อัฑฒกรวโรดม
MISS TENG CHUN-YU
MR.HSUN-MIN YANG
นายคณพศ นิจสิ ริภัช
นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์
นายกฤช ภูริสินสิ ทธิ์
นายภัชริ นิจสิ ริภัช
นายพลภัทร นิจสิ ริภัช
รวม

ที่มา : บริ ษทั ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด

30

จานวนหุ้น
1,300,000,000
1,005,204,027
803,462,019
779,809,600
606,748,955
500,000,000
376,162,400
367,360,699
362,894,530
299,570,881
6,401,213,111

%
8.13
6.29
5.03
4.88
3.80
3.13
2.35
2.30
2.27
1.87
40.1
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โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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คณะกรรมการบริษทั
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
ตาแหน่ ง

อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2562
ประวัตกิ ารทางาน

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
70 ปี
33/139 ซ.รามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาส่ งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก (วปรอ.รุ่ น 4414)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการบริ ษทั
18 / 18 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 6 / 7 ครั้ง
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – 2559

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

2552 – 2554

ประธานกรรมการประปาส่ วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

2552 – 2554

กรรมการท่าอากาศยานไทยจากัด(ประเทศไทย)กระทรวงคมนาคม

2551 – 2552

กรรมการการประปาส่ วนภูมิภาค 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

38 ปี

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 1 ตาบลโป่ ง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

การอบรม

- หลักสู ตรภาษาจีนเพื่อธุ รกิจ
Shanghai International Studies University, Shanghai, China
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018)

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
เท่ากับจานวนหุ น้ 68,076,448 หุน้

คิดเป็ น (%)

0.43%

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

ในปี 2562

กรรมการตรวจสอบ

ประวัตกิ ารทางาน

2561 – ปัจจุบนั

18 / 18 ครั้ง
-

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2557 - ปัจจุบนั

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 นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามหนังสื อรับรองบริ ษทั
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/ กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

67 ปี

ที่อยู่

313 หมู่ที่ 5 ตาบลสุ รศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

บริ หารธุรกิจที่ไต้หวัน

การอบรม

-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

ในปี 2562

กรรมการตรวจสอบ

ประวัตกิ ารทางาน

2561 – ปัจจุบนั

13 / 18 ครั้ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปัจจุบนั

รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เอ็ม อาร์ ไอ จากัด

หมายเหตุ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2561
เ มื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
2. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4 / 2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

4. นายชาย วัฒนสุ วรรณ
ตาแหน่ ง
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2562
ประวัตกิ ารทางาน

กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
54 ปี
2/53 ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ซิ นเซต 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
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ น 15/2014
-ไม่มีกรรมการบริ ษทั
18 / 18 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 2561 – ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2560 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ดับบลิวซี ไอ 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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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

5. นายอนุวฒ
ั น์ หลายกิจรุ่ง
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

65 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 41 ซอยเจริ ญราษฎร์ 1 แยก 5 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

- ไม่มี

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

ในปี 2562

กรรมการตรวจสอบ

ประวัตกิ ารทางาน

2562 – ปัจจุบนั

8 / 9 ครั้ง
4 / 4 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั เอ แอล เค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

หมายเหตุ
1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

6. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ
ที่อยู่

56 ปี
เลขที่ 25/8 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิตไทย
ปริ ญญาโท นิติศาสตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท Master of Laws,Monash University,Melbourne,Australia

การอบรม

-ไม่มี-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

6 / 9 ครั้ง

ในปี 2562

กรรมการตรวจสอบ

3 / 4 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2560 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – 2554

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ทนายความและที่ปรึ กษากฎหมาย
W&S International Law Office, Bangkok
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั Hutchison CAT Wireless MultiMedia Ltd.

หมายเหตุ
1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

 กรรมการบริษทั (ออกจากตาแหน่ งระหว่ างปี 2562)
1. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง

จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2562

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
72 ปี
190 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP 114/2009)
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง รุ่ นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมสานักงานศาลยุติธรรม
- หลักสู ตร การกากับดูแลกิจการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่ นที่ 5
กรรมการบริ ษทั
6 / 6 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ - / 7 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2557 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม

2558 – ปัจจุบนั

หมายเหตุ
1. ออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามวาระที่ประชุม AGM
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รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั อีสเทิร์น เอเนอร์จ้ ี พลัส จากัด
กรรมการบริ ษทั วิฟ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

2. นายจงเจตน์ บุญเกิด
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

69 ปี

ที่อยู่

85/7 หมู่ที่ 9 ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย นนทบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรม

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

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

- ไม่มี

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

6 / 6 ครั้ง

ในปี 2562

กรรมการตรวจสอบ

3 / 3 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2560 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2559 – ปัจจุบนั

กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระปกเกล้าราไพพรรณี

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงินการคลัง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

2558 – ปัจจุบนั

กรรมการกากับดูแลโครงการเอกชนร่ วมลงทุน ปรับปรุ งขยาย
การประปาปทุมธานี-รังสิ ต การประปาส่ วนภูมิภาค

หมายเหตุ
1. ออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามวาระที่ประชุม AGM
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

3. ดร.เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

56 ปี

ที่อยู่

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

อบรมหลักสู ตรการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หารระดับสู ง
สถาบันพระปกเกล้า

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

- ไม่มี

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

4 / 6 ครั้ง

ในปี 2562

กรรมการตรวจสอบ

3 / 3 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ปัจจุบนั

ประธานบริ หาร
บริ ษทั สานักงานกฎหมาย เอเชีย แอทเทอร์นี่ จากัด

2554 – 2559

ประธานบริ หาร
บริ ษทั สานักงานกฎหมาย ปัญญานิติไทย จากัด

หมายเหตุ
1. ออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามวาระที่ประชุม AGM
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โครงสร้ างกรรมการบริษทั
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั ,กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

2. นายเอกชัย ตั้งสั จจะธรรม

ตาแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

4. นายชาย วัฒนสุ วรรณ

ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั

5. นายอนุวฒ
ั น์ หลายกิจรุ่ ง

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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รายชื่ อกรรมการบริษัททีเ่ ข้ า-ออกจากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2562 มีดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

เข้าดารง
ตาแหน่ง ณ
วันที่

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่

ออกจาก
ตาแหน่ง ณ
วันที่

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

23 พ.ค.60

9/2560

30 เม.ย.62

AGM

23 พ.ค.60

9/2560

30 เม.ย.62

AGM

11 พ.ค.60

8/2560

30 เม.ย.62

AGM

ชื่อ-สกุล

1

นายสุวรรณ ดาเนินทอง

2

นายจงเจตน์ บุญเกิด

3

ดร.เชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิ ช

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษทั
สาหรับผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษทั คือ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม หรื อ นายชาย วัฒนสุ วรรณ กรรมการ
สองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
1. การปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงาน
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อน
การดาเนินการ อันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารดาเนินตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอเรื่ องที่ มีสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงานของรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสานักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากจาเป็ น คณะกรรมการจะได้กาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อให้ความเห็น
ทางวิชาชีพประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษทั
4. การจัดให้ มรี ะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ผลโดยจัด
ให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิ บตั ิงานภายใน เป็ นผูต้ ิดตามและดาเนิ นการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร

 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั

2. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั

3. นายชาย วัฒนสุ วรรณ

กรรมการบริ ษทั

รายชื่ อกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2562 มีดังนี้
1. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง

ประธานกรรมการบริ ษทั

ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มติที่ประชุม AGM
2. นายนายจงเจตน์ บุญเกิด

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มติที่ประชุม AGM
3. ดร.เชิดศักดิ์ ธี รนันทวาณิ ช

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มติที่ประชุม AGM
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่และบทบาทสาคัญในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
รวมถึ ง ระเบี ย บของบริ ษ ัท และมี อ านาจหน้า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ตลอดจนด าเนิ น การต่ า งตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารยังมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. วางแผน และดาเนินการบริ หารธุรกิจของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. กากับและติ ดตามผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั และรายงานผลการดาเนิ นงานและฐานะ
การเงินให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจาทุกเดือน
3. พิ จารณาสอบทานและอนุ มตั ิ รายการ เกี่ ยวกับการลงทุ นและจาหน่ ายทรั พย์สิน การบริ หารทรัพยากรบุคคล
การเงิ นและบริ หารการเงิ นการบริ หารงานทัว่ ไป และรายการอื่นใด ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จบริ ษทั ภายในขอบเขตที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณากลัน่ กรอง และให้ความเห็นที่ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นในกิจกรรมใดๆซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็ นผูด้ าเนินการแล้ว
5. พิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
6. คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจช่ วงให้ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีอานาจดาเนิ นการในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรได้ แก่การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการ
บริ ห ารหรื อ การมอบอ านาจช่ ว งต้อ งไม่ เ ป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ หรื อรายการที่คณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้ส่วนเสี ยตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การอนุมตั ิรายการใดๆต้องเป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั และหน่วยงานที่
กากับดูแล
7. มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
8. รายงานผลการปฏิ บตั ิงานที่ สาคัญให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นประจา รวมทั้งประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ควรได้รับทราบ
9. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่ อง
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่ อกรรมการตรวจสอบทีเ่ ข้ า –ออกจากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2562

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง

2

นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

3

นายนายจงเจตน์ บุญเกิด

4

ดร.เชิดศักดิ์ ธี รนันทวาณิ ช

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง
ตาแหน่ งณ
วันที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ 13 พ.ค.62
กรรมการตรวจสอบ

13 พ.ค. 62

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณวันที่

ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่

-

9/2562

-

9/2562

ประธานกรรมการตรวจสอบ 23 พ.ค.60 30 เม.ย. 62
กรรมการตรวจสอบ

11 พ.ค.60

30 เม.ย.62

มติที่ประชุม AGM
มติที่ประชุม AGM

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และ
การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอในการแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ เลิกจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั
5. พิ จารณาสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
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6. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล
7. พิ จารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิ จารณาแต่ งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิ งาน ความดี ความชอบหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน
8.

สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การประสานงานของสานักงานตรวจสอบภายใน และ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี

9.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิตามกฎบัตร
(6) รายการอื่นใดที่ เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

10. มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบบริ ษทั มาให้ความเห็นหรื อคาปรึ กษาในกรณี จาเป็ น
11. มี อ านาจเชิ ญฝ่ ายบริ หารหรื อ บุ คคลใดที่ เกี่ ย วข้องกับบริ ษ ทั มาให้ความเห็ น เข้า ร่ วมประชุ มหรื อให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้อง
12. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อย ปี ละ4ครั้ง
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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 ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษ ทั ฯ
รวมถึ ง การก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานโดยรวม ผลผลิ ต ความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า และต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
2. มี อานาจอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วและค่าใช้จ่าย หรื อการ
จ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
3. พิจารณาเรื่ องการลงทุน รวมถึงการซื้ อขายทรัพย์สินถาวรของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั
5. มี อานาจจ้าง แต่ งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่ าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรั บขึ้ นเงิ นเดื อ น
ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา
6. มีอานาจอนุมตั ิการตั้งสารองหนี้สูญ/หนี้สูญ และการดาเนินคดีความซื้ อ-ขายสาหรับมูลหนี้ไม่เกิน5 แสนบาท
7. มี อ านาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษ ทั ฯ ต่ อบุ ค คลภายนอกในกิ จการที่ เ กี่ ย วข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯรวมทั้ง
รายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ น้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องดังกล่าว
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 ผู้บริ หาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ

1

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

เริ่ มปฎิบตั ิงาน 26 มกราคม 61

2

นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านโรงงาน

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61

3

นายชาย วัฒนสุ วรรณ

กรรมการบริ ษทั

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61

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

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายบัญชี

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษทั โดย
สม่ าเสมอ เพื่ อเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณา และเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ แ ต่ งตั้ง
กรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ งๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ ตนมีอยู่ท้ งั หมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่ จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
4. ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวนหนึ่ งในสามจะต้องออกจากตาแหน่ ง และถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจานวนที่ ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสามออกจาก
ตาแหน่ง ในปี ที่หนึ่ งและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจากตาแหน่งของกรรมการ
ตามวาระจะใช้วิธีจบั สลากกันส่ วนในปี ต่อๆไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทั้งนี้
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
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5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั และการ
ลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงบริ ษทั
6. กรณี ต าแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการเลื อ กตั้ง
กรรมการใหม่แทนตาแหน่ งกรรมการที่ ว่างลงและบุคคลผูเ้ ป็ นกรรมการใหม่จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่ า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
7. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ เท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและ มี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

การแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์การ
ทางาน ที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐานและเป็ นไป
ในแนวทางที่ ถูกต้อง ซึ่ งผูไ้ ด้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ น
ผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการเงิ นและการบัญชี เพีย งพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือ
ของงบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซ่ ึ งจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจานวนดังกล่าวให้
ดาเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนที่กาหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ลดลง
3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและเลื อก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้นบั รวมถึงหุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(2) เป็ นกรรมการที่ ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่
เกี่ ยวข้อง หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
เงินเดือนประจาจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั
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เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และ
บริ หารงานของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษ ทั ร่ วม หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ข องบริ ษ ทั รวมถึ งไม่ มี
ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่ อนได้รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์
หรื อส่ วนได้เ สี ย นั้นจะไม่ มีผ ลกระทบต่ อการปฏิ บัติ หน้าที่ แ ละการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ ส ระของ
กรรมการตรวจสอบ
(4) เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(5) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษทั ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
(6) เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(7) เป็ นกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและมีความชานาญที่เหมาะสม
(3)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิ สระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยได้ กาหนด กล่ าวคื อ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใน
เครื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
นอกจากนี้ แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานได้อย่างเสรี ตามภารกิ จที่ ได้มอบหมาย โดยไม่ตอ้ ง
คานึ งถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่ งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลใด ๆรวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทาให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็ น
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การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการกากับดู แ ลกิ จการที่ ดีเพื่ อเพิ่ มความโปร่ งใส ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของกิ จการ และความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ ยวข้องทุกรายโดยได้กาหนด
นโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน กากับดูแล
ฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุ ้นภายใต้กรอบข้อกาหนด
ของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ

2. สิ ทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านจะได้รับสิ ทธิ ต่างๆ รวมทั้งสิ ทธิ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎระเบี ยบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ โดยบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะดูแลผูถ้ ือหุ ้นทุกรายให้ได้รับสิ ทธิ ในฐานะผู ้
ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
(1) สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานตามที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงจะได้รับทั้งสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล, สิ ทธิ
ในการซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น, สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและสิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่า
เทียมกันในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
(2) สิ ทธิ ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้นาเสนอชื่ อ
และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ตอ้ งเสนอแต่งตั้งในหนังสื อเชิ ญประชุมอันประกอบด้วยชื่อ ประวัติ การดารงตาแหน่งใน
บริ ษทั อื่นเป็ นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(3) สิ ทธิ ในการได้รับจัดสรรเงินปันผล
(4) สิ ทธิ ในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
(5) สิ ทธิ ในการได้รับหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จดั ประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ ม และประเด็นที่ ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนาเสนอข้อเท็จจริ ง เหตุผลและ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุ ม รวมทั้งได้ทาการประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติ ดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริ ษทั จะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออานวยความสะดวกสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
(6) บริ ษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
(7) บริ ษทั ได้นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจา เบี้ ยประชุ ม และบาเหน็จกรรมการของ
กรรมการทุกชุดให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
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3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายในได้แก่ พนักงาน
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริ ษทั ฯตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ซึ่ งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯได้
บริ ษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าจะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ ในการสร้างการเจริ ญเติบโต และ
ผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าและจะเอาใจใส่ บริ การ
ลูกค้าอย่างเป็ นมิตรเพื่อความพอใจสู งสุ ดของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มี
หน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าเพื่อรี บดาเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ ว
ที่สุด และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
คู่ค้า
บริ ษทั ฯ จะยึดมัน่ และปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ 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 งแวดล้ อม บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม และให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยบริ ษทั ฯ ได้
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมทั้งมีการส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสานึกให้กบั ทุกคนใน
องค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริ มสร้างสังคมสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริ ษทั

 ผู้ถือหุ้น
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4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้นาพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎระเบี ยบหลักเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ อย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้แล้วในการดาเนิ นการประชุ มจะ
มีลกั ษณะดังนี้ คือ
(1) กรรมการทุกคนให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถร่ วมประชุมมอบฉันทะได้
(2.1) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ บริ ษทั ฯ ได้อานวยความสะดวกโดยการ
เสนอหนังสื อมอบฉันทะ 3 รู ปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ อบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับความต้องการของผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสื อมอบฉันทะทั้งหมด เป็ นหนังสื อมอบอานาจตาม
แบบที่กาหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(2.2) อานวยความสะดวกให้ผมู ้ อบฉันทะ โดยผูม้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่ ง
จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้แนบรายละเอียดกรรมการ
อิสระดังกล่าวพร้อมหนังสื อมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
(3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุน้
(3.1) ก่อนการเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้ มีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ใน
การประชุม และขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
(3.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึง่ จะเข้ าร่ วมประชุมและเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทุกครั ง้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและตอบชี แ้ จงในประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับ วาระการ
ประชุมหรื อบริ ษัทอย่างเต็มที่ทกุ ครัง้
(3.3) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
(3.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องดาเนิ นตามวาระตามที่ ได้ แจ้ งในหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงลาดับวาระการ
(3.5) ประชุ ม เว้ น แต่ ก ารเพิ่ ม หรื อ การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า วมี เ หตุผ ลอัน สมควรและถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายทุกประการ
(3.6) เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะใช้ บตั รลงคะแนนในทุกวาระ
การประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ ว และแม่นยาบริ ษัทได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น
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(4) ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุมและ
จานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมถึงรายละเอียดที่สาคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้
แล้ว เสร็ จ ภายใน 14 วัน นับ จากวัน ประชุ ม พร้ อ มทั้ง เผยแพร่ ใ ห้ผู ้ถื อ หุ ้ น ทราบโดยผ่ า นทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(5) ในการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี โ อกาสแสดงควา มคิ ด เห็ น ตั้ งค าถาม และข้ อ
เสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และ จะบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็น
ที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุ รกิจ
และงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจ และงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หารความ
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ อง
ของการทารายการระหว่างกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตลอดจนรายการที่ เกี่ ยว
โยงกัน โดยมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุ กครั้ งที่ มีการทารายการกับบุ คคลที่ อาจมี ความขัด แย้ง
ของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องบริ ษัท โดยรวมเป็ นส าคัญ และด าเนิ น การอย่ า ง
รอบคอบ ด้ว ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมี เหตุ มีผ ล และเป็ นอิ ส ระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ ดี โดยราคาและเงื่ อนไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาเป็ นไว้ใน
รายงานประจาปี และ แบบ 56-1
นอกจากนี้ เกี่ ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่เคยพบว่าผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องเกี่ ยวกับจริ ยธรรมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนต่างเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของตนที่ตอ้ งจัดทาและส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตน ของคู่ สมรส และของบุ ตรที่ ย งั ไม่ บรรลุ นิติภาวะในบริ ษ ทั ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ จากการรวบ
รวมรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย์ข องกรรมการและผู บ้ ริ หารเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท ไม่ เ คยพบว่ า มี ก ารซื้ อ
ขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ในช่ วง1 เดื อนก่ อนที่ งบการเงิ นเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแต่ อย่างใด และไม่พบว่าผูบ้ ริ หาร
หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
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7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่
เกี่ ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามภารกิ จของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและเที่ ยงธรรม ทั้งการ
ปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริ ษทั ได้ติดต่อสื่ อสารกับพนักงานอย่างสม่าเสมอ
และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจารวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
8. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร

3
3

ท่าน
ท่าน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3คน โดยเลือกมาจากกรรมการที่เป็ นอิสระ โดยมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกส่ วนขอบเขตการดาเนิ นงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการฯ ไม่ได้เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลและการบริ หารงานประจา
10. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ และ
ได้ขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
ซึ่ งเชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในปี
2561 มีรายละเอียดดังนี้
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 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ในที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2562 ในอัตราต่อไปนี้
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 ไม่เกิน 5 ล้านบาท และให้ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนอย่างเดียว ไม่มีเบี้ยประชุม
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 2562 สามารถสรุ ปค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้ดงั นี้
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ตารางค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะประจาปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนการประชุม
ครั้ง 18

จานวนการประชุม
ครั้ง 7

ค่ าตอบแทน
รายเดือนทั้งสิ้น
ม.ค.-ธ.ค. 62

1

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

18 / 18

6/7

720,000.00

2

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร,กรรมการบริ ษทั

18 / 18

-

360,000.00

3

นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร,กรรมการบริ ษทั

13 / 18

-

260,000.00

4

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการบริ ษทั

18 / 18

-

360,000.00

5

นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง

8/9

4/4

240,000.00

6

นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

6/9

3/4

180,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

รวม

2,120,000.00
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 ผู้บริหาร
จานวนผูบ้ ริ หารในที่ น้ ี แบ่งตามคาจากัดความของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร 4 รายถัดมาโดยนับผูบ้ ริ หารในลาดับที่ 4
ทุกราย ซึ่ งในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 12,000,000.00 บาท
11. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2562 มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 18 ครั้ง และ มีการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 7 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มครบองค์ประชุ มทุกครั้ง และมีการจดบันทึ กการ
ประชุ มเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้
คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมิน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯมีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจที่
ดาเนินอยู่ พอสรุ ปสาระสาคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
(1) ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม บริ ษทั ฯได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารให้เหมาะกับ
การขยายตัวของธุรกิจ และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน ตลอดจนการปรับปรุ งระเบียบคาสั่ง และ
พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ
(2) ด้ านการบริหารความเสี่ ยง บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯ เช่ น ความเสี่ ยงด้านผลิ ตภัณฑ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ตลอดจนการให้สินเชื่ อ ซึ่ งฝ่ าย
จัดการได้มีการทบทวนหารื อกันอย่างสม่าเสมอ
(3) ด้ านการควบคุ มการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั ฯได้กาหนดอานาจดาเนิ นการโดย
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการ และหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
(4) ด้ านระบบสารสนเทศและสื่ อสารข้ อมูล บริ ษทั ฯได้จดั ระบบรายงานข้อมูลการบริ หารแก่
คณะกรรมการผูบ้ ริ ห ารระดับ ต่ า งๆ อย่ า งสม่ า เสมอและทัน กาล และได้ป รั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ และระบบ
สารสนเทศเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
(5) ด้ านการติดตามและประเมินผล บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการติ ดตามการปฏิ บตั ิ งานพร้อม
ทั้งประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงิ นที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถือปฏิ บตั ิ อย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้มน่ั ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่ จะดารงไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริ ตหรื อดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้วทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวม
อยู่ในระดับที่ น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่ อถือได้ของงบการเงิ นของ
บริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดี ว่าข้อมูลของบริ ษทั ฯ ทั้งที่ เกี่ ยวกับการเงิ นและที่ ไม่ใช่ การเงิ น
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯจึงได้กาชับให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนิ นการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สม่าเสมอ และ
ทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิ บตั ิ ตลอดมาผูล้ งทุนสามารถติ ดต่ อขอ
ทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ ฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511 6040 โทรสาร 0-2511 6049

E-mail address:tana.u@shunthaiglove.com. /Website: www.shunthaiglove.com
บุคลากร

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 635 คน เป็ นเพศชายจานวน 270 คน
และเป็ นเพศหญิงจานวน 316 คน แบ่งเป็ นสัญชาติไทย จานวน 171 คน และสัญชาติอื่น ๆ จานวน 415 คน แบ่ง
ตามสายงานหลักได้ดงั นี้
1. สายงานด้านบริ หารจานวน
87 คน
2. สายงานด้านการผลิตจานวน 500 คน
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ข) ผลตอบแทนโดยรวม
บริ ษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน และค่าจ้างรายวันโดยในปี 2562 มีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้
- ผลตอบแทนพนักงาน รวม 118.5 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ชุดเครื่ องแบบพนักงาน, หอพักชาย -หญิง, รถรับ-ส่ งพนักงาน,
ค่าอาหาร,เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบตั ิงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าตาแหน่ง, ค่าเดินทางค่าที่พกั และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้กบั พนักงานอีกด้วย
ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติ มความรู ้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงาน
ของแต่ละฝ่ าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมทางการผลิต, อบรม
ด้า นมาตรฐานบัญ ชี แ ละงบการเงิ น , อบรมมาตรฐาน ISO , การพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน, อบรมตามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ และ กลต. ที่จดั ให้กบั บริ ษทั จดทะเบียน, เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์ อบรมระบบการผลิต,
อบรมคลอรี น, อบรมเรื่ องทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็ นต้น
นอกจากนั้น มีการวัดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หลังจากได้ผ่านการฝึ 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 ให้ค วามเชื่ อ มั่น ในระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษัท ฯ เนื่ อ งจากมี ก ระบวนการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ เป็ นขั้นตอนอย่างต่ อเนื่ องของเจ้าหน้าที่ ทุกคน ตั้งแต่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนที่ มีบทบาท
และความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจอย่างสม
เหตุ ผลว่าผลการดาเนิ นงานทุ กหน่ วยงานในบริ ษทั ฯ มี ความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูป้ ระเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ โดยผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมี
จิตสานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสาคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุ มและตรวจสอบภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กรแต่ยงั คงรั กษาความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน เป็ นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กากับ ประเมินผล และสอบทานการทางาน
ได้ดว้ ยตนเอง เพื่ อลดความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ต และการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้องตามทานองครองธรรม
รวมทั้งป้องกันการกระทาที่ผิดกฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดย
ทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่ งเน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง พิจารณารายงานสาคัญในงบการเงินและสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานบัญชี, ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งหาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรื อได้พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป

การตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มี หน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่างๆ อย่างเป็ น
อิสระ โดยทาการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน จัดทารายงานสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การใน
ด้านงานบริ หารจัดการ รวมทั้งให้คาปรึ กษา แนะนาเพื่ อปรั บปรุ งระบบการทางาน พร้ อมทั้งจัดให้มีการ
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ประชุ มชี้ แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ ายต่างๆ ทุกไตรมาส และได้มีการประสานงานกับผูบ้ ริ หารในการเสนอ
แนวทางป้ องกันความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และเพียงพอ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน มาทาหน้าที่ประเมิ น
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ มภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน เพื่ อให้เ ป็ นไปตาม เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริ หารความเสี่ ยง, การควบคุ มการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ าย
บริ หาร, ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมู ล รวมทั้งในด้า นการติ ด ตาม และประเมิ นผลของบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม

รายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การหรื อการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการภายใต้
พื้นฐานการค้าปกติทวั่ ไปที่ยึดผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯเป็ นสู งสุ ด โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาซื้ อ
ขายในราคาตลาด เช่ นเดี ยวกับที่ ซ้ื อขายกับบุคคลภายนอก และใช้เงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป เพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถดาเนิ นงาน และบริ หารการผลิ ต ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในด้านการควบคุ มคุณภาพตั้งแต่ วตั ถุดิบ
จนถึงคุณภาพของสิ นค้าที่นาออกไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้าให้นามาซึ่ งความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติทารายการระหว่ างกัน
การเข้าทารายการซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริ ษทั ฯ มี การยึดหลักการ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยกาหนดขั้นตอนการอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกัน โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาว่ารายการนั้นเกิดขึ้นเนื่ องจากการดาเนิ นงานตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิ กบั คู่
ค้ารายอื่นๆ เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษทั และอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายในการทารายการระหว่างกันที่ จะเกิ ดขึ้ น จะถูกกาหนดโดยหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
โดยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเป็ นไป เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสาคัญ
ดังนั้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิตามขั้นตอนและกฏเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด อย่างถูกต้อง และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไปที่เป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว
อนึ่ ง รายการระหว่างกันกับบริ ษทั อื่นซึ่ งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 10
บริ ษทั ฯ ได้แสดงรายการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560ซึ่ ง
รายการดังกล่าวเป็ นไปตามธุ รกิจปกติ และผูส้ อบบัญชี ระบุว่ารายการดังกล่าวโดยถือตามราคาที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญา

ไม่ มีรายงานระหว่ างกัน
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มี ความเป็ นอิ สระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วย ผูม้ ีรายนาม ดังนี้
1. นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

2. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

3. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยได้พิจารณาเสนอความเห็น
และรั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น จากฝ่ ายจัด การและผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต โดยได้ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่ งมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
 การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิ นทุกไตรมาส และงบการเงิ นประจาปี 2562
ของบริ ษทั ก่ อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ น รายการทางบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงการเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้แสดงฐานะทางการเงิ นและ
ผลการดาเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
นอกจากนี้เพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถทากาไรตามแผนที่จะกลับสู่ ในช่วงดาเนิ นการให้มี
คุ ณสมบัติเพื่ อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของ
หน่วยงานต่างๆที่โรงงาน โดยได้ทบทวนความเข้าใจของระบบงาน ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงานต่งๆ เพื่อให้ผลประกอบการเป็ นไปตามแผนงานให้มากที่สุด
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 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาคัญสู งสุ ดของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากมีผลต่อการ
ดาเนินงานตามแผนทากาไรของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมีผลต่อการป้องกันการทุจริ ตและการเอื้อประโยชน์ในรู ปแบบ
ต่ า งๆ โดยให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระตามกรอบอ านาจหน้า ที่ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าปัจจุบนั บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่ดีเพียงพอเหมาะสมกับกิจการ
 การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายจัดการได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารความ
เสี่ ยงที่ เหมาะสมกับสภาพของธุ รกิ จ และมีการทบทวนแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของธุ รกิ จอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี กรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงแต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บตั ิ หน้าที่ กากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยงแทนไปก่ อน
จนกว่าจะมีคาสัง่ แต่งตั้ง
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทางธุ รกิจที่อาจเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ เข้าข่ายรายการเกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูล สารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญและส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นงานที่ เน้นหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
 การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมี น โยบายคัด เลื อ ก เสนอ แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี โดยค านึ ง ถึ ง ความรู ้
ความสามารถ ความน่ าเชื่ อถือ ความเป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
โดยสรุ ปในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญของระบบการบริ หารจัดการที่ ดีใน
ระดับสู ง เพื่อให้บริ ษทั ทาผลกาไรสามารถกลับไปสู่ ให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) ได้ตาม
แผนที่วางไว้
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คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามมุ่ งมัน่ และใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถ ตลอดจนความมี อิสระในการ
ดาเนิ นงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างพอเพียง เพื่อให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาร็ จตามแผนที่
กาหนด

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
- นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง-

(นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) งบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ ส าหรั บปี สิ้ นสุ ด วันเดี ยวกันและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น รวมถึ งสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะ
การเงินของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงาน
และกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
ก. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 5 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้นา
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วมไปจดทะเบี ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริ ษทั ร่ วม เป็ น
ผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ร่ วมได้ บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาปรับปรุ งบันทึกส่ วนได้
เสี ยในเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และบันทึ กค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบ
ข. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผูถ้ ือ
หุน้ รายอื่นในบริ ษทั ร่ วมยังไม่ได้ชาระค่าหุน้ เต็มมูลค่า โดยมีลูกหนี้ค่าหุน้ ค้างในงบการเงินของบริ ษทั
ร่ วม เป็ นจานวนเงิน 179.45 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณารับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในอัตราร้อยละ
48.25% ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ ถึงแม้บริ ษทั จะได้จ่ายชาระ
มู ลค่ า หุ ้นที่ มีสัด ส่ ว นสู งกว่า ที่ ไ ด้จดทะเบี ยนไว้ อย่า งไรก็ดี บริ ษ ทั ฯ ได้ทาหนังสื อเลขที่ Inv-Out
031/2561 ลงวันที่ 30 สิ งหาคม 2561 ถึงบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวให้บริ ษทั ร่ วมคืนเงิ นที่บริ ษทั ฯ จ่ายชาระ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ร่ วม จานวน 168.88 ล้านบาท เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นอีกส่ วนหนึ่ งยังไม่ได้จ่ายชาระค่า
หุ น้ จานวน 179.45 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้แจ้งความ
ลงบันทึ กประจาวันไว้เ ป็ นหลักฐานในการดาเนิ นการขั้นต่ อไปต่ อสถานี ตารวจนครบาลบางซื่ อ
เกี่ ยวกับการแจ้งจดทะเบี ย นเพิ่ มทุ นของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นเท็จไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารและทนายความที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ถือเป็ นโมฆะและบริ ษทั ร่ วมต้องคืนเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายเพื่อเพิ่มทุนให้กบั บริ ษทั ร่ วมคืนให้กบั บริ ษทั ฯ
ทั้งจานวน ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ แสดงเงินที่จ่ายชาระเพิ่มทุน จานวน 168.88 ล้านบาท รวมเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเงินลงทุน
ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องที่เน้นดังกล่าวข้างต้น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรั บปี ปั จจุบนั
ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบของการตรวจสอบงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิจการและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความเสี่ ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่ งแสดงตาม
วิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จานวน 226.21 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 23.32 ของสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด และมี
ส่ ว นแบ่ งขาดทุ นในเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วม จานวน 136.92 ล้า นบาท ในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย และขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม จานวน
144.63 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ นสุ ด วันเดี ย วกัน
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมีผลประกอบการดาเนิ นงานขาดทุนต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาหลายปี ทรัพย์สินส่ วนใหญ่ของ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ของบริ ษทั ร่ วมจึง
ได้ว่าจ้างให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่ งผูป้ ระเมินอิสระได้ดาเนิ นการประเมิน
ราคาที่ ดินโดยใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด Market Approach อาคารและอุปกรณ์ ใช้วิธีต้นทุ นทดแทนสุ ท ธิ
Depreciate Replacement Cost เพื่อให้ผบู ้ ริ หารใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณามูลค่าของกิจการ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ เนื่ องจากมูลค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีสาระสาคัญต่องบการเงิ นที่ แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ และเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของผูป้ ระเมิน
อิสระและผูบ้ ริ หารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าว
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจเกี่ ย วกับการแสดงมู ลค่ าของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม และปฏิ บตั ิ วิธีการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
- ทาความเข้าใจและประเมินวิธีที่ผปู ้ ระเมินอิสระใช้ในการประเมินราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ว่า
มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
- ทาความเข้าใจสมมติ ฐานต่างๆ ที่ ผูป้ ระเมินอิสระใช้ว่ามีความสมเหตุสมผลสามารถเปรี ยบเที ย บกับ
ข้อมูลทัว่ ไปได้ เช่ น การเปรี ยบเที ยบราคาประกาศขายของที่ ดินข้างเคี ยง ตลอดจนการเปรี ยบเที ยบ
มูลค่าต้นทุนการก่อสร้างกับราคาประเมินค่าก่อสร้างจากประกาศของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรั พย์สิ น
แห่งประเทศไทย
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และความเป็ นอิสระของผูป้ ระเมินอิสระ
- เปรี ยบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามรายงานการประเมินของผูป้ ระเมินอิสระกับทะเบียนทรัพย์สินและยอด
คงเหลื อตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และตรวจสอบการอนุ มตั ิ การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สิน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า ข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจ าปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่ า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่กากับดูแลดาเนิ นการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงิ นที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อ ผิ ด พลาดในการจัด ท างบการเงิ น ผู บ้ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของบริ ษ ัท ในการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่ ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้ไ ด้ค วามเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ ส มผลว่า งบการเงิ นโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ ด ้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ใ นการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมา
จากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมู ลที่ ไ ม่ ต รงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงาน
ต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่า วไว้ใ น
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมิ นการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สาคัญมากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วน
ได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2562

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

2562

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

75,537

46,513

75,537

46,513

เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ

8

3

3

3

3

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

6, 9

73,556

113,086

73,556

113,086

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

10

108,487

109,117

108,487

109,117
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รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

รายงานประจาปี 2562

257,583

268,719

257,583

268,719

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

22.1

15,637

15,455

15,637

15,455

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

11

226,205

370,835

226,205

370,835

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

12

468,952

527,718

468,952

527,718

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

13

296

492

296

492

1,413

1,406

1,413

1,406

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

712,503

915,906

712,503

915,906

รวมสิ นทรัพย์

970,086

1,184,625

970,086

1,184,625

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

14

118,628
118,628

15

5,987

16

4,592
10,579
129,207

17
77

96,991
96,991

118,628
118,628

96,991
96,991

5,987

5,987

5,987

3,484
9,471
106,462

4,592
10,579
129,207

3,484
9,471
106,462

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 19,978,103,486 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

19,978,103

19,978,103

19,978,103

19,978,103

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 15,982,476,502 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

15,982,477

15,982,477

15,982,477

15,982,477

ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ

(13,756,114)

(13,756,114)

(13,756,114)

(13,756,114)

ขาดทุนสะสม

(1,409,433)

(1,179,857)

(1,409,433)

(1,172,149)

23,949

31,657

23,949

23,949

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

840,879

1,078,163

840,879

1,078,163

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

970,086

1,184,625

970,086

1,184,625

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมาย
เหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

662,603
(654,785)

2561
(ปรับปรุ ง
ใหม่)
758,100
(702,049)

กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
กลับรายการ(ค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

7,818
3,215
(812)
20
(14,116)
-

56,051
6,407
1,787
(1,958)
(13,722)
-

7,818
3,215
(812)
20
(14,116)
(144,630)

56,051
6,407
1,787
(1,958)
(13,722)
(111,640)

-

(12,710)

-

-

(38,298)
(50,518)

(51,071)

(38,298)
(50,518)

(51,071)

3, 19
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2561
(ปรับปรุ งใหม่)

662,603
(654,785)

758,100
(702,049)

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

(92,691)
(136,922)

(15,216)
(55,226)

(237,321)
-

(114,146)
-

(229,613)
(155)

(70,442)
(158)

(237,321)
(155)

(114,146)
(158)

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(229,768)
-

(70,600)
-

(237,476)
-

(114,304)
-

ขาดทุนสาหรับปี

(229,768)

(70,600)

(237,476)

(114,304)

-

(58)

-

(58)

(7,708)

-

-

-

192

-

192

-

(7,516)

(58)

192

(58)

(237,284)

(70,658)

(237,284)

(114,362)

(0.014)

(0.004)

(0.015)

(0.007)

15,982,477

15,982,477

15,982,477

15,982,477

ขาดทุนก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กลับรายการกาไรจากการตีราคาที่ดินในบริ ษทั ร่ วม - สุทธิจาก
ภาษี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระ
แล้ว

ขาดทุนสะสม

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
และ
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ส่วนเกินทุนจาก

กาไร

การตีราคาที่ดิน

จากการวัดมูลค่า

ในบริ ษทั ร่ วม

23,949

เงินลงทุนเผื่อ
ขาย

รวมองค์ประกอบ
อื่น
ของส่วนของผูถ้ ือ
หุน้

รวมส่วนของผูถ้ ือ
หุน้

7,708

58

31,715

1,148,821

(58)

(70,658)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ ง
ใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

15,982,477

(ปรับปรุ งใหม่)
(1,109,257)

-

(70,600)

-

-

(58)

15,982,477
-

(1,179,857)
(229,576)

23,949
-

7,708
(7,708)

-

31,657
(7,708)

1,078,163
(237,284)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15,982,477

(1,409,433)

23,949

-

-

23,949

840,879
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมองค์ประกอบอื่น

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

เงินลงทุนเผื่อขาย

ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระ
แล้ว

มูลค่าหุน้ สามัญ

ขาดทุนสะสม
(ปรับปรุ งใหม่)

15,982,477

(13,756,114)

(1,057,845)

23,949

58

24,007

1,192,525

(13,756,114)
-

(114,304)
(1,172,149)
(237,284)

23,949

(58)
-

(58)
23,949
-

(114,362)
1,078,163

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

15,982,477
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

15,982,477

(13,756,114)

(1,409,433)

-

23,949

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ ง
ใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนต่ากว่า

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก
กาไร
การตีราคาที่ดินและ จากการวัดมูลค่า

82

23,949

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

(237,284)
840,879
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รายงานประจาปี 2562

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(ปรับปรุ ง
(ปรับปรุ งใหม่)
ใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน :

จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
กาไรจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร)ขาดทุนจากสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

(229,768)

(70,600)

(237,476)

(114,304)

56,487
385
2,299
-

54,928
1,958
(2,968)
(94)
-

56,487
385
2,299
144,630

54,928
1,958
(2,968)
(94)
111,640

136,922
38,298
(161)

12,710
55,226
(111)

38,298
(161)

(111)

1,386

932

1,386

932

(247)

198

(247)

198

(88)
(289)
155

72
(288)
158

(88)
(289)
155

72
(288)
158
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สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

5,379

52,121

5,379

52,121

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

39,509
(1,669)
(7)

(9,031)
12,832
(124)

39,509
(1,669)
(7)

(9,031)
12,832
(124)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

19,127

(15,682)

19,127

(15,682)

จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้

62,339
(86)
(155)
(3)

40,116
(171)
(4)

62,339
(86)
(155)
(3)

40,116
(171)
(4)

62,095

39,941

62,095

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

84

39,941
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(ปรับปรุ ง
(ปรับปรุ งใหม่)
ใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
(182)
(33,245)
161
(94)
289

3,890
(207)
(39,273)
145
288

(182)
(33,245)
161
(94)
289

3,890
(207)
(39,273)
145
288

(33,071)

(35,157)

(33,071)

(2,409)

-

(2,409)

-

(2,409)

-

(2,409)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

29,024
46,513

2,375
44,138

29,024
46,513

2,375
44,138

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

75,537

46,513

75,537

46,513

814

2,484

814

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(35,157)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
2,484
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัดในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2531 และได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ซึ่ งเป็ นวันที่ หุ้นสามัญ
ของบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่
เลขที่ 1 อาคารพร้ อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้องเลขที่ 608 ซอยลาดพร้ าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุ จกั ร กรุ งเทพมหานคร และมี
โรงงานตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 9, 14, 52/18 , 52/19 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) และกฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่ อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ ไม่คุน้ เคยกับ
ภาษาไทย บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัด ท างบการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู บ้ ริ ห ารต้อ งใช้ก ารประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หาร
มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติ ฐานต่ อ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
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เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึ กในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั
และอนาคต
เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยได้รวมส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม โดยได้รวมส่ วนแบ่งกาไร
ขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของบริ ษทั ร่ วมนับจากวันที่ มีอิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญจนถึ งวันที่ การมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญสิ้ นสุ ดลง บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีอานาจเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ย วกับนโยบายทางการเงิ นและการดาเนิ นงานแต่ ไ ม่ ถึงระดับที่ จะควบคุ มนโยบาย
ดังกล่าว รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
อัตราร้อยละของการถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล ผลิตและจาหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร
เอเนอร์จ้ ี จากัด

2562

2561

48.25

48.25

และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี ปัจจุบนั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ ยนแปลงหลักการสาคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ข)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ ใหม่ ซึ่ งจะมี ผลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ งบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ ด ังกล่ า วได้มีการเปลี่ ย นแปลงหลักการส าคัญซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัด มูลค่ า
เครื่ องมื อ ทางการเงิ นด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมหรื อราคาทุ น ตั ด จ าหน่ ายโดยพิ จ ารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการ
เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร ค า น ว ณ ก า ร ด้ อ ย ค่ า ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ก า ร เ งิ น โ ด ย ใ ช้ แ น ว คิ ด ข อ ง ผ ล ข า ด ทุ น
ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐาน
การบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี บางฉบับที่ มีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุ บนั ถู ก
ยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
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การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 17
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาเริ่ มถือปฏิ บตั ิ กบั งบการเงิ นของ บริ ษทั ฯ เมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวที่ มีต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ในปี ที่จะเริ่ มถือปฏิ บตั ิ โดยผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิ โดยการรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า เมื่อบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดในมื อ เป็ นเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯ เก็ บ ไว้ใ ช้เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ท ั่ว ไป ส่ ว นรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเป็ นเงิ น ฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่ งเป็ นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสู งและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวน
ที่แน่นอนและมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
ลูกหนีแ้ ละค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับจานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการประมาณ
จากประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนั ของลูกหนี้
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สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน

-

วิธีราคาทุน (เข้าก่อน-ออกก่อน)

-

วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที่
ปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การ
ผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนการผลิ ต
ส่ วนเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
เงินลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกเป็ นรายการต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน ในกรณี ที่มีการจาหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่ วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วย
ที่ใช้ในการคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และแสดงตามวิธี
ราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 การตีราคาใหม่
ดาเนินการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมิน
ไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุ นหั กค่ าเสื่ อมราคาสะสมและค่ า เผื่ อผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า (ถ้ามี ) เมื่ อ
สิ นทรัพย์ถูกขายหรื อตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี
กาไรหรื อขาดทุนจากการขายหรื อตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกาไรขาดทุน
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บริ ษทั ฯ บันทึกส่ วนต่างซึ่ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
บันทึ กรับรู ้ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี
ราคาสิ นทรั พย์ถาวร” ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นและแสดงยอดคงค้างในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้จานวนที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายใน
กาไรขาดทุ นแล้ว ส่ วนที่ เพิ่ มจากการตี ราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกิ นจานวนที่ เคยลดลงซึ่ งได้รับรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนงวดก่อนแล้ว
รับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม
หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร”
อยู่ใ นส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ส่ วนที่ ลดลงจากการตี ร าคาใหม่ จะถู กนาไปหักออกจาก “ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ร าคา
สิ นทรัพย์ถาวร” ไม่เกินจานวนซึ่ งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ชนิดเดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
เมื่ อ มี การจาหน่ ายหรื อใช้ที่ดิน และอาคารและส่ วนปรั บปรุ งอาคารที่ มีการประเมิ นราคา บริ ษ ทั ฯ จะตัด บัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องที่ได้บนั ทึกไว้จากการประเมินราคาที่ผา่ นมาไปยังกาไรสะสม
หรื อขาดทุนสะสม
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังต่อไปนี้
อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

20

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

20

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

5 ถึง 15

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน

3 ถึง 10

ยานพาหนะ

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ าตัดจาหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริ ษทั ฯ ได้มาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานในระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี
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การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ มีขอ้ บ่ งชี้ ว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า) ต่า
กว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อพิจารณาจาก
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
โดยการลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ให้เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น และบันทึ กการปรับลดมูลค่ าใน
กาไรขาดทุนหรื อปรับลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ในกรณี ที่สินทรัพย์เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่ม
ขึ้นมาก่อน บริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในปี ก่อนๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการ
ด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรื อยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่ ลดลงโดยบันทึ กไว้ในบัญชี รายได้อื่น หรื อ
นาไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จานวนเงินที่เกิดจากการกลับรายการนี้ จะต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ บันทึกประมาณการหนี้ สินตามภาระหนี้ สินตามกฎหมาย หรื อความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิ ดภาระหนี้ สิน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ ตามภาระหนี้ สินดังกล่าวและ
สามารถประมาณจานวนเงิ นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ บริ ษทั ฯ จะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนี้ สิน ณ วันที่ ในงบ
แสดงฐานะการเงิ นและปรับปรุ งมูลค่าของประมาณการหนี้ สินตามประมาณการที่ เหมาะสมที่ สุดในปั จจุ บนั ใน
กรณี ที่มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา จานวนเงินประมาณการหนี้ สินที่
คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบนั
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่
บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิน
ที่บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการ
ทางานของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั
บริ ษทั ตลอดระยะเวลาทางานถึงปี ที่ เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์
ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น
การประมาณการหนี้ สินดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ
ไว้ (Projected Unit Credit Method)
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนั ก งานจะรั บ รู ้ ทั น ที ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น ส่ วนผลก าไรหรื อขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ที
ในงบกาไรขาดทุน
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนให้ผเู ้ ช่าทรัพย์สิน จะถูก
จัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่าหรื อ
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายแต่
ละครั้ งจะแบ่ งเป็ นเงิ นส่ วนของหนี้ สินและค่ าใช้จ่ายทางการเงิ นเพื่ อให้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อหนี้ สินคงค้าง ยอด
คงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงิ นจะถูกบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึ กในงบกาไร
ขาดทุ นตลอดอายุของสัญญาเช่ า ทรั พย์สินที่ จดั หาโดยสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิ ดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของทรัพย์สินนั้น
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่ าทรัพย์สินโดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ าทรั พย์สิ น
จัดเป็ นสัญญาเช่ า ดาเนิ นงาน เงิ นที่ ตอ้ งจ่ า ยภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานจะบันทึ กในงบกาไรขาดทุ นโดยใช้วิ ธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนในปี ที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี
ที่มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อ
การผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่ จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่างวดตามสัญญาเช่ า
การเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ แปลงค่ารายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระหนี้
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่ เกิ ดการแปลงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นดังกล่าวได้บนั ทึ กทันทีในงบกาไร
ขาดทุน สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือในวันสิ้ นปี ซึ่ งบริ ษทั ทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง แสดง
มูลค่าโดยใช้อตั ราตลาดในวันนั้น กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นได้แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า
บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพ
คล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ได้ บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่ ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่ า ที่ เหมาะสมกับแต่ ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้ น
ประจา
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ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเ งินได้ร อการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ไ ด้ใช้ใน
จานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารขาดทุนสาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกในระหว่างปี
4. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่
แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมู ลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่ างไปจาก
จานวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ มีดงั นี้
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รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้ า
การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ
ในการระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การแต่ ละรายการถื อ เป็ น
ภาระที่แยกจากกันหรื อไม่ กล่าวคือ บริ ษทั จะบันทึกสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้าหรื อ
บริ การดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสิ นค้าหรื อบริ การอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้น
การกาหนดจังหวะเวลาของการรั บรู้รายได้
ในการกาหนดจังหวะเวลาของการรั บรู ้ รายได้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิจในการประเมิ นเงื่ อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรื อ
เสร็ จสิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู ้รายได้ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่ อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง
ต่อไปนี้
-

ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั ิงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบตั ิงาน

การปฏิบตั ิงานของกิจการก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
การปฏิบตั ิงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจการสามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมี
สิ ทธิ ในการรับชาระสาหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็ จสิ้ นถึงปัจจุบนั
ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้ นลงเมื่อใด
ในการคานวณรายได้ที่รับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของ
งานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั ิงานของกิจการตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ น
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากลูกหนี้ แต่ ละราย โดยคานึ งถึ งประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่าง
มีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดินอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลา และบันทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่าย
บริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์
นั้น
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี ที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5. การปรับปรุ งงบการเงินปี ก่ อน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้นามติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วมไปจดทะเบี ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรรมการของบริ ษทั ร่ วม เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ร่ วมได้ บริ ษทั ฯ จึงได้พิจารณาปรับปรุ ง
บันทึ กส่ วนได้เสี ยในเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และบันทึ กค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่นามาแสดง
เปรี ยบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบการเงินดังนี้
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ตามที่รายงานไว้เดิม
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

438,771

(67,936)

370,835

1,111,921

67,936

1,179,857

ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมในบริ ษทั ร่ วม

-

12,710

12,710

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

55,226

55,226

ขาดทุนสาหรับปี

2,664

67,936

70,600

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

2,722

67,936

70,658

0.004

0.004

ขาดทุนสะสม
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.000

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไว้เดิม

ปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนสะสม
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482,475

(111,640)

370,835

1,060,509

111,640

1,172,149
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งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับ
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

111,640

111,640

ขาดทุนสาหรับปี

2,664

111,640

114,304

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

2,722

111,640

114,362

ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.000

0.007

0.007

ทั้งนี้ การปรับปรุ งรายการทางบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

6. รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯ มีกบั กิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ มีดงั นี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอนเนอร์จ้ ี จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ร่ วม

2. บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)

ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

3. บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด

ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

4. บริ ษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

5. บริ ษทั เอกสิ ทธิ์ ออโตเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด

ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

6. บริ ษทั เอ็ม.อาร์.ไอ. จากัด

กรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมในหุ ้น
สามัญและ/หรื อเป็ นกรรมการชุ ดเดี ยวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงิ นตามมูลฐานที่ ตกลง
ร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
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หน่วย : พันบาท
2562

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั นอร์ ทเทิร์น รีนิวเอเบิล้ เอเนอร์ จี้ จากัด (NRE)
ลูกหนี้อื่น

2561

405
(405)

-

-

-

จ่ายชาระหนี้ระหว่างปี

-

2,409
(2,409)

ยอดคงเหลือสิ้ นปี

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ยอดยกมาต้นปี

บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชั่น จากัด
เครื่ องจักร - บอยเลอร์ (ราคาจ่ายซื้ อ)
ระบบควบคุมบอยเลอร์ (ราคาจ่ายซื้ อ)
โครงสร้างหลังคา (ราคาจ่ายซื้ อ)
บริษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด

49,500
5,500
18,000

49,500
5,500
18,000

เครื่ องจักร - ระบบประปา (ราคาจ่ายซื้ อ)

45,595

45,595

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(34,158)

-

สุ ทธิ

11,437

45,595

36,000

36,000

(36,000)

(36,000)

-

-

บริษทั เอกสิ ทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จากัด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจาสัญญาบริ การศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจา
สุ ทธิ
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บริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยการกาหนดราคาตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ ูบริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น

11,331

13,153

108

342

11,439

13,495

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ บู ริหารสาคัญ

2561

7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
2562
เงินสด

2561

เงินฝากธนาคาร

69
75,468

570
45,943

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

75,537

46,513

102

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

8. เงินลงทุนชั่วคราว - สุ ทธิ
เงิ นลงทุนชัว่ คราวในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
2562

2561

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

ราคาทุน

ราคาทุน

ระดับ 2

3

3

3

3

-

-

-

3

3

3

3

3

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก : กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
แปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - สุ ทธิ

ระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนชัว่ คราวโดยมีกาไรก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าว ซึ่ งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน
เงิน 0.09 ล้านบาท
9. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
2562
ลูกหนี้การค้า

2561

112,362
(53,169)

126,106
(56,833)

59,193

69,273

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

405
(405)

-

ลูกหนี้อื่น – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน – สุ ทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4,300

30,230

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อ - ยังไม่ถึงกาหนด

4,170
3,897
1,996

7,158
5,140
1,285

รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

14,363

43,813

รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

73,556

113,086

อื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้:
หน่วย : พันบาท
2562
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

2561

46,740

50,493

12,453
53,169

18,780
56,833

112,362

126,106

10. สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือในงบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
2562
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน

2561

29,111
42,459
41,310
5,330

48,471
39,029
28,378
663

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

118,210
(9,723)

116,541
(7,424)

รวมสิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

108,487

109,117

สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือ
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11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
สัดส่ วน
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

เงินลงทุน (%)

ทุนชาระแล้ว

2561

226,205

370,835

482,475

482,475

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

(256,270)

(111,640)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม – สุ ทธิ

226,205

370,835

105

1,000,000

วิธีราคาทุน
2562

48.25

1,000,000

วิธีส่วนได้เสี ย
2561

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ชีวมวลครบวงจร และผลิต
กระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล
เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE)

2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ข้ อมูลทางการเงินของบริษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม โดยสรุ ปมีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
2562

2561

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

106

6,535

57,453

320,949

582,569

36,559

49,166

1,552

1,731
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หน่วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายได้รวม

8,783

159,165

19,441

-

259

81,228

ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

156,958

-

ขาดทุนสุ ทธิ

283,775

114,460

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น

(15,977)

-

หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจาซื้ อที่ดินและเครื่ องจักร

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงิ นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วม ที่รับรู ้ในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ น
ลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย ณ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
2562

2561

สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม

289,373

589,125

หัก รับชาระเงินเพิ่มทุนหุน้ สามัญ

(170,555)

(170,555)

สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วมก่อนรับชาระเงินเพิ่มทุน

118,818

418,570

สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม

48.25%

48.25%

ส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม

57,330

201,960

เงินเพิ่มทุนส่ วนของบริ ษทั **

168,875

168,875

มูลค่ าตามบัญชีของมูลค่ าเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

226,205

370,835
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่นในบริ ษทั ร่ วมยังไม่ได้ชาระค่าหุ น้ เต็มมูลค่า โดยมีลูกหนี้ ค่าหุ ้นค้าง
ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม เป็ นจานวนเงิน 179.45 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณารับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในอัตราร้อยละ 48.25% ตามสัดส่ วน
การถื อ หุ ้นที่ ไ ด้จดทะเบี ยนไว้กับกระทรวงพาณิ ชย์ ถึ งแม้บ ริ ษ ทั จะได้จ่ายช าระมู ลค่ าหุ ้นที่ มีสัดส่ วนสู งกว่าที่ ได้จด
ทะเบียนไว้ อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ ได้ทาหนังสื อเลขที่ Inv-Out 031/2561 ลงวันที่ 30 สิ งหาคม 2561 ถึงบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ให้บริ ษทั ร่ วมคืนเงินที่บริ ษทั ฯ จ่ายชาระเพิ่มทุนของบริ ษทั ร่ วม จานวน 168.88 ล้านบาท เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ อีกส่ วนหนึ่ งยัง
ไม่ได้จ่ายชาระค่าหุ น้ จานวน 179.45 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้แจ้งความลง
บันทึกประจาวันไว้เป็ นหลักฐานในการดาเนิ นการขั้นต่อไปต่อสถานีตารวจนครบาลบางซื่ อ เกี่ยวกับการแจ้งจดทะเบียน
เพิ่มทุนของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นเท็จไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งผูบ้ ริ หารและทนายความที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ เชื่อว่า
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวถือเป็ นโมฆะและบริ ษทั ร่ วมต้องคื นเงิ นที่ บริ ษทั ฯ จ่ายเพื่อเพิ่มทุนให้กบั
บริ ษทั ร่ วมคืนให้กบั บริ ษทั ฯ ทั้งจานวน ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ แสดงเงินที่จ่ายชาระเพิ่มทุน จานวน 168.88 ล้านบาท รวมเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หน่วย : พันบาท

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 1 มกราคม

2562

2561

370,835

438,771

-

(12,710)

(136,922)

(55,226)

(7,708)

-

226,205

370,835

ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กลับรายการกาไรจากการตีราคาที่ดินในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ จากภาษี
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท
2562

2561

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 1 มกราคม

370,835

482,475

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(144,630)

(111,640)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

226,205

370,835
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย:
หน่วย: พันบาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

รับเข้า/
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่

(โอนออก) 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
- ราคาทุนเดิม

75,057

-

-

-

75,057

- ราคาที่ตีเพิ่ม

29,936

-

-

-

29,936

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

226,154

105

(15)

6,768

233,012

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

857,264

10,914

(7,209)

36,916

897,885

10,181

608

(178)

44

10,655

6,011

-

-

-

6,011

19,884

24,102

-

(43,728)

258

1,224,487

35,729

(7,402)

-

1,252,814

9,830

819

-

-

10,649

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

121,228

8,231

(15)

-

129,444

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

527,820

46,086

(7,209)

-

566,697

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน

8,284

1,061

(178)

-

9,167

ยานพาหนะ

6,009

-

-

-

6,009

673,171

56,197

(7,402)

-

721,966

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

10,483

1,368

-

-

11,851

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

13,115

36,930

-

-

50,045

23,598

38,298

-

-

61,896

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

รวม
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า

รวม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

527,718
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ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระเพื่อทาการประเมินราคาที่ ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้
- การประเมินราคาที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินตามรายงานการประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด (Market Approach) มีผลให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
เพิ่ มขึ้ นสุ ทธิ จานวน 4.15 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึ กการตี ราคาสิ นทรั พย์เพิ่ มขึ้ นจานวน 2.59 ล้านบาท ไว้ในบัญชี
“ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาที่ ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน” ซึ่ งได้แสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ “ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า จานวน 1.56 ล้านบาท ใน
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- การประเมิ น ราคาอาคารและส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคาร ตามรายงานการประเมิ น ของผู ้ป ระเมิ น อิ ส ระลงวัน ที่
5 มี น าคม 2561 ซึ่ งใช้ห ลัก เกณฑ์มู ล ค่ า ตลาดโดยวิ ธี คิ ด จากต้น ทุ น (Cost Approach) เป็ นการประเมิ น หามู ล ค่ า ของ
ทรัพย์สินส่ วนที่เป็ นอาคาร และสิ่ งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยยึดถือ ราคาวัสดุ ค่าแรงก่อสร้าง และเทคนิ คการประกอบ หรื อ
การก่อสร้างในเวลาปั จจุบนั เพื่อให้ได้ราคา หรื อมูลค่าทดแทนใหม่ (New Replacement Cost) แล้วหักด้วยค่าเสื่ อมราคา
ตามสภาพและอายุการใช้งานของอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่าที่จะได้จะเป็ นมูลค่าตามสภาพปั จจุบนั ของอาคารและสิ่ ง
ปลูกสร้าง (Depreciated Replacement Cost) มีผลให้บริ ษทั ต้องบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารจานวน 4.93 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- การประเมินราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ตามรายงานการประเมินของผูป้ ระเมิ นอิสระลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่ ง
ใช้หลักเกณฑ์มูลค่าตลาดโดยวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) การประเมินมูลค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ดว้ ยวิธีตน้ ทุน
ทดแทน (New Replacement Cost) เป็ นการประมาณการต้นทุนของเครื่ องจักรใหม่ที่จะนามาเพื่อทดแทนขึ้นใหม่ แล้วหัก
ด้วยค่าเสื่ อมราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) ค่าเสื่ อมราคาทางใช้ประโยชน์ (Functional Obsolescence) และค่า
เสื่ อมราคาทางเศรษฐกิจ หรื อปัจจัยภายนอก (Economic Obsolescence) โดยมูลค่าตลาด (Fair Market Value) คานวณจาก
ต้นทุนทดแทนใหม่หกั ค่าเสื่ อมราคารวมทั้งหมด โดยมีสมมติฐานเฉพาะของการประเมินราคาเครื่ องจักรเพื่อการประเมิน
มูลค่า ได้มาจากเอกสารการซื้ อเครื่ องจักรตามข้อมูลของบริ ษทั (ถ้ามี) การใช้วิธีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบราคาตลาดของ
เครื่ องจักรโดยสอบถามผูผ้ ลิตหรื อตัวแทนจาหน่าย และจากข้อมูลเดิมของผูป้ ระเมินอิสระจากการประเมินเครื่ องจักรใน
หมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การประเมินราคาเครื่ องจักรและอุปกร์ดงั กล่าวมีผลให้บริ ษทั ต้องบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้ นจานวนเงิ น 11.23 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน หากแสดงโดยใช้วิธีราคาทุน
มีจานวน 64.41 ล้านบาท และ 65.23 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคารและส่ วนปรั บปรุ งที่ มีอยู่หรื อที่ จะก่ อสร้ างขึ้ นในอนาคตและ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ งของบริ ษทั ได้จดจานอง/จานาไว้เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อจากธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22.1
ค่าเสื่ อมราคาสุ ทธิ จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน
94.50 ล้านบาท และ 54.65 ล้านบาท ตามลาดับ รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
110
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ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 บริ ษัท ฯ มี อ าคารและอุ ป กรณ์ ซึ่ งหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาทั้ง จ านวนแล้ว แต่ ย งั คง
ใช้งานอยู่ จานวน 458.04 ล้านบาท และ จานวน 428.17 ล้านบาท ตามลาดับ
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่มขึ้น

2,282
(1,790)

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ

ลดลง

94
(290)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

-

492

2,376
(2,080)
296

14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
2562
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซ้ื อทรัพย์สิน
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

111

2561

94,024

73,943

3,477
4,436
16,652
39

4,035
1,951
34
16,993
35

24,604

23,048

118,628

96,991
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15. หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้ นในระหว่างปี ในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้:
หน่วย : พันบาท
การเปลี่ยนแปลงลดลง
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวมหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

5,987

-

5,987

5,987

-

5,987

ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บนั ทึก :
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
112

(229,768)
20%

2561

งบเฉพาะกิจการ
2562

2561

(70,600) (237,476) (114,304)
20%
20%
20%

(45,954)
797
(41)

(14,120)
63
(42)

(47,495)
797
(41)

(22,861)
63
(42)

(733)
460
7,660
-

392
(594)
-

(733)
460
7,660
28,926

392
(594)
22,328

10,426
27,385

186
528
2,542
11,045

10,426
-

186
528
-
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-

-

-

-

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจานวนเงิ น 204.84 ล้านบาท และ
232.07 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่ายังมี ความไม่ แน่ นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี ด ังกล่ าว ดังนั้น จึ ง
พิจารณาไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากผลขาดทุนทางภาษียกไปทั้งจานวน
บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561
16. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
2562
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์*
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันสิ้นปี

113

2561

3,484

2,552

546
118
722
(86)
(192)

849
83
-

4,592

3,484
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาไรขาดทุ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

2562

2561

546

849
118
722

83
-

1,386

932

ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์*
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

*เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษา
ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติ มกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562
เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริ ษทั ฯ มีหนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.72 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาไรขาดทุ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : พันบาท
2562
ต้นทุนขาย

2561

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,148
238

459
473

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

1,386

932
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สมมติฐานที่ สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยและงบเฉพาะกิจการ ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
อัตราร้อยละ
2562
อัตราคิดลด
เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
อัตรามรณะ

2561

2.94
3.24
3.00
3.00
ร้อยละ 100 ของตารางร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2551

อัตราหมุนเวียนพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 31 ปี
อายุต้ งั แต่ 31 ปี ถึง 40 ปี
อายุต้ งั แต่ 41 ปี ถึง 50 ปี
อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป

26.00
17.00
13.00
0.00

34.00
19.00
11.00
0.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
เพิ่มขึ้น 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

ลดลง 1%

(602)
688
(39)

654
(637)
46

การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ในงบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

22
339
931
16,165

115
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17. ทุนเรื อนหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติกาหนดวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2
(STHAI-W2) เป็ นวันที่ 8 มิถุนายน 2559 มีอายุ 3 ปี ซึ่ งครบกาหนดอายุการใช้สิทธิ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
เมื่ อ วัน ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2562 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที่ 2 (STHAI-W2) อายุ 3 ปี ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ได้พ ้น สภาพเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
18. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสาคัญในงบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

2562

2561

ระหว่างผลิตเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(15,930)

2,629

(15,930)

2,629

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

449,954

492,938

449,954

492,938

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

127,708

131,337

127,708

131,337

56,487

54,928

56,487

54,928

385

(1,958)

385

(1,958)

-

-

144,630

111,640

-

12,710

-

-

38,298

-

38,298

-

2,299

(2,968)

2,299

(2,968)

35,838

37,277

35,838

37,277

2,362

1,798

2,362

1,798

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้า

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือแสดงในต้นทุนขาย
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซม
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19. ส่ วนการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือธุ รกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุง
มือยาง ดังนั้นรายได้ กาไร(ขาดทุน) และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจที่กล่าวไว้
บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนของยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ ในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
(ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิ รวม)
2562
ยอดขายสุ ทธิ ต่างประเทศ
ยอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
รวม

2561

62.75
37.25

66.63
33.37

100.00

100.00

บริ ษทั ฯ มี สัดส่ วนของยอดขายแบ่ งตามรู ปแบบของลูกค้าในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิ ธีส่วนได้เสี ยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : พันบาท
2562
ยอดขายสุ ทธิ - บุคคลธรรมดา
ยอดขายสุ ทธิ - นิติบุคคล
รวม

2561

39,985
622,618

33,024
725,076

662,603

758,100

20. เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที่ มีภาระผูกพัน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการบัญชีสาหรับการบันทึ กและ
การวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3
การรักษาระดับทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้น เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของ
ทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ การคืนทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจานวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่ายชาระหนี้สาหรับ
ภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้ในงบการเงิ น จากการประเมินฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
เหล่านี้ ช้ ี ให้เห็นว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ดังนั้น บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันเพื่อขยายระยะเวลาชาระหนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีรายการซื้ อวัตถุดิบและขายสิ นค้าเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ 31 ธันวาคม ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

2562

2561

2562

2561

(ล้าน)
2.16
0.82

(ล้าน)
2.12
0.93

(ล้าน)
0.64
-

(ล้าน)
0.35
-

บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : ล้าน
2562

2561

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

0.73

-

สกุลเงินยูโร

0.01

-

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะทยอยครบกาหนดภายในระยะเวลา
4 เดือน
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ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อเกิ ดจากการที่ คู่สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงที่ ให้ไว้กบั บริ ษ ทั
บริ ษทั ฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ เป็ นครั้งคราว
ราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นมูลค่าสู งสุ ดที่เกิดจากความ
เสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝาก
สถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าความเสี่ ยง
จากอัตราดอกเบี้ยมีนอ้ ย บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้ทาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัว่ เฉลี่ย

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

64.71
-

10.83
73.56
-

75.54
73.56
15.64

-

-

118.63

118.63

-

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

0.20 - 0.75

15.64

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

15.46
-

36.54
-
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0.20 - 0.63
1.45 - 1.75
-

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

21. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานที่จดทะเบียน
บริษทั ฯ ได้ จดั ให้ มกี องทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้า
เป็ นกองทุนจดทะเบี ยนโดยได้รับอนุ มตั ิ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ตามระเบี ยบกองทุน สมาชิ ก
ต้องจ่ ายเงิ นสะสมและบริ ษทั ฯ ต้องจ่ ายสมทบเข้ากองทุ นในอัตราร้ อยละ 3 ของเงิ นเดื อนพนักงาน บริ ษทั ได้แต่ งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบสาหรับปี 2562 และ 2561 ซึ่ งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ละปี มีจานวนเงิน 0.51 ล้านบาท และ 0.46 ล้านบาท ตามลาดับ
22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ ภายหน้ า
22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯได้รับวงเงินสิ นเชื่ อ (เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ขายลดตัว๋ สัญญาใช้เงิน สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระค้ าประกัน และหนี้สินเพื่อการส่ งออก
และนาเข้า) จากธนาคารในประเทศสองแห่ งจานวนเงิ นรวม 52.85 ล้านบาท และ 42.85 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยมีอตั ราดอกเบี้ ย MOR และ MLR ต่อปี วงเงิ นสิ นเชื่ อนี้ ค้ าประกันโดยการจานาเงิ นฝากประจาของบริ ษทั
และจดจานอง/จานาที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งหรื อที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตและเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 นอกจากนี้ สัญญาเงินกูไ้ ด้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดต่าง ๆ
ไว้ เช่น ห้ามบริ ษทั นาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเพิ่มเติม เป็ นต้น
22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิ น 0.25 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ
(เทียบเท่า 7.65 ล้านบาท)
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ น
จานวนเงินรวม 6.10 ล้านบาท และ 3.08 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
ผูกพัน
22.4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทาสัญญาเช่าพื้นที่ สานักงานกับนิ ติบุคคล มีระยะเวลาการเช่า
รวม 2 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกาหนด ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายค่าเช่ารวมในอัตรา
เดือนละ 36,750 บาท และค่าบริ การส่ วนกลางรวมเดือนละ 39,323 บาท
22.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินตามสัญญาค่าก่อสร้าง จานวน 0.21 ล้านบาท
23. เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษ ัท นอร์ ท เทิ ร์ น รี นิ ว เอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จ ากัด บริ ษ ัท ร่ ว มของบริ ษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการต่อนายทะเบี ยนกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ซึ่ งกรรมการชุ ดใหม่ประกอบด้วย
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จานวน 4 คนและบุคคลภายนอกอีก 2 คน รวมถึงได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ 2 คน และบุคคลภายนอก 1 คน โดยสองในสามคนลงลายมือชื่ อร่ วมกัน เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ มี
อานาจควบคุมบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
24. การอนุมตั งิ บการเงิน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
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