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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

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

ภารกิจ
“มี กระบวนการผลิ ตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบการจัดการที่ ทนั สมัยและผลิ ตสิ นค้าที่ หลากหลายและได้
มาตรฐานสากลและเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยเน้นประสิ ทธิ ผลในด้านการตลาดและการพัฒนาห่ วงโซ่แห่งคุณค่า
(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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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะหด
ตัวร้ อยละ 8.0 ในขณะที่ ปี 2562 ที่ MPI ขยายตัวร้ อยละ 3.8 โดย อุตสาหกรรมส าคัญที่ หดตัวในปี 2563 เกิ ด จาก
วัต ถุ ดิ บ ที่ เ ข้า สู่ ต ลาดลดลงเนื่ อ งจากภัย ธรรมชาติ แ ละโรคระบาดโควิ ด -19 การชะลอตัว ของตลาดจี น และ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่ลดลง ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมตั ิ
สิ นเชื่อ และตลาดส่ งออกเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ชะลอตัว
GDP ของไทย ปี 2563 ติ ด ลบ -6.4% เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี 2562 ที่ โ ตถึ ง ร้ อ ยละ
2.4 โดยเกิดจาก สถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิ ด 19 ค่าเงินบาทแข็งตัว ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
ที่เพิ่มขึ้น ภาคการส่ งออกและการท่องเที่ยวของไทยที่ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ในขณะเดี ยวกันอุตสาหกรรมที่ มีการขยายตัวดี ในปี 2563 อาทิ เภสัชภัณฑ์ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย
เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อ นตามแนวโน้มความต้องการใช้แ ละความจาเป็ นที่ สูงขึ้ นจากสถานการณ์ ระบาดของเชื้ อไวรั ส
COVID- 19 ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
บริ ษทั ยังได้วางแผนปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต อย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้าให้ลูกค้าพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ สาหรับ
การปรับปรุ งนั้นได้รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต ลดของเสี ยในกระบวนการผลิต พัฒนาบุคคลากร เป็ นต้น
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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บริ ษัท 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

816,929,502 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
816,929,502 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 - 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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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009 - 9000โทรสาร (02) 009 - 9991
ผู้สอบบัญชี
นางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946
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 อมูลทั่วไปของบริษทั ย่ อย
(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 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
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มี การด าเนิ นการต่ อจากเดิ มโดยนายทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษ ทั กรุ งเทพมหานครได้
พิจารณาคาขอจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงจานวนและอานาจกรรมการของ NRE เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว และมีคาสั่งรั บ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ดังนั้น กรรมการชุดใหม่ของ NRE จึงมีจานวนทั้งหมด
6 คน คื อ นายเอกชัย ตั้ง สั จ จะธรรม นายชาย วัฒ นสุ ว รรณ นายชุ ม พล สนชัย นายวิ สิ ท ธิ์ กาญจโนภาส
นายกิ ตติ พฒ
ั น์ อิ นทรเกษตร และนายอนุ วฒั น์ หลายกิ จรุ่ ง โดยนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ
นายชุมพล สนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน สามารถกระทาการแทน NRE ได้
ส่ วนกรณี ที่ NRE ได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นอี กจานวน 350 ล้านบาท (จากเดิ ม 650 ล้านบาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียน 1,000 ล้านบาท) ต่อนายทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร นั้น บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบพบว่า งบการเงิน
ของ NRE รอบปี 2559 และรายการเดินบัญชีธนาคารกรุ งเทพ สาขาเดอะคริ สตัล เลขที่บญั ชี 906-0-15300-5 รอบรายการ
บัญชี 14/03/2559-12/06/2559 มีผถู ้ ือหุน้ เพียง 2 ราย คือ บริ ษทั ฯ และนายโสมนัฎก์ น้อยสกุล เท่านั้นที่มีการชาระเงินค่า
หุ น้ จากการเพิ่มทุน แต่ผถู ้ ือหุ น้ รายอื่นยังไม่มีการชาระเงินค่าหุ น้ เพิ่มทุนแต่อย่างใด การจัดทาใบสาคัญรับชาระเงินค่า
หุ ้นของ NRE เมื่ อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ ระบุ ว่า NREได้รับชาระเงิ นค่ าหุ ้นเพิ่ มทุ นจากผูถ้ ื อหุ ้นรายอื่ น จึ งไม่ มี
การจ่ายเงิ นค่าหุ ้นกันจริ ง โดยเรื่ องดังกล่าวบริ ษทั ฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวนเป็ นระยะเวลาเนิ่ น
นานพอสมควรแล้ว แต่ เ พื่ อไม่ ให้เ กิ ด ความล่ า ช้า บริ ษ ทั ฯ จึ งมอบหมายเรื่ องดังกล่ า วให้ท นายความฟ้ องร้ อ งกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ ว ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั ส่ งงบการเงินประจาปี 2562 ได้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
เดือนพฤษภาคม 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ได้มีมติดงั นี้ 1) พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนที่ย งั ไม่ได้ชาระจานวน 3,995.63 ล้านบาท จากทุนจดทะเบี ยน
เดิม 19,978.10 ล้านบาท ให้เท่ากับทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 15,982.48 ล้านบาท โดยการตัดจานวนหุ น้ จด
ทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 3,995,626,984 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ 2) พิจารณา
อนุ มตั ิ การลดทุ นจดทะเบี ยนและทุ นที่ ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 7,991.24 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
15,982.48 ล้านบาท เป็ นจานวน 7,991.24 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากเดิมที่มีมูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้ หุ ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ฯ และ 3) พิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนและทุนที่ ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 7,174.31ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิ มหลัง
การลดมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้จานวน 7,991.21 ล้านบาท เป็ นจานวน 816.93 ล้านบาท โดยการลดจานวนหุ ้นจดทะเบี ยน
และทุ นที่ ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 14,348,617,498 หุ ้น จากจานวนหุ ้นเดิ ม 15,982,476,502 หุ ้น เป็ นจานวน
1,633,859,004 หุ ้น และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุ นจดทะเบี ยน เพื่ อให้สอดคล้องกับการลดทุ นจด
ทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีมติ อนุ มตั ิ 1) การลดทุน
จดทะเบี ย นที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ช าระของบริ ษัท ฯ จากจ านวน 19,978,103,486 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท จ านวนเงิ น
19,978,103,486 บาท เป็ นจานวน 15,982,476,502 หุ ้น มู ลค่ า หุ ้นละ 1 บาท จานวนเงิ น 15,982,476,502 บาท และ
อนุ มตั ิ การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มหนังสื อ บริ ค ณฑ์ส นธิ ข องบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้ส อดคล้องกับการลดทุ นจดทะเบี ยนดังกล่าว
บริ ษัท ฯ ได้ด าเนิ น การจดทะเบี ย นลดทุ น กับ กระทรวงพาณิ ช ย์เ รี ยบร้ อ ยแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 10 กรกฎาคม 2563
2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากหุ ้นละ 1 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งส่ งผลให้จานวนหุ ้นของ
บริ ษทั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มจานวน 15,982,476,502 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจานวน 31,964,953,004
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิ ชย์
เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และ 3) การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 31,964,953,004
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท จานวนเงิ น 15,982,476,502 บาท เป็ นจานวน 1,633,859,004 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
จานวนเงิน 816,929,502 บาท เพื่อชดเชยส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม และอนุมตั ิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
 กราฟแสดงสิ นทรัพย์ รวมของบริษทั
สิ นทรัพย์รวมของบริษัท
1,600

1,475

1,400

1,317

1,270
1185

1,200

970

1,000
800
600
400
200
2559

2560

2561

2562

2563

 กราฟแสดงรายได้ จากการขายถุงมือยาง
รายได้ จากการขายถุงมือยาง
1400
1,182

1200
1000
800

724.3

700.4

2559

2560

758
663

600
400
200
0
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2563
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

กราฟแสดงส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
1,600
1,400

1,335
1,192

1,200

1,094

1,078

1,000
841
800
600
400
200
-

2559

2560

2561

2562

2563

งบการเงินของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2559-2563) โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชี:
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
 ผู้สอบบัญชี:
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

10 / 116

บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2563 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เอเอ็นเอส
ออดิ ท จ ากัด และค่ า บริ การอื่ น (Non-audit Service Fee) เช่ น ค่ า ที่ พ ัก , ค่ า เดิ น ทาง และค่ า เบี้ ยเลี้ ย ง ส าหรั บ
ผูต้ รวจสอบไปปฏิบตั ิ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 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,800,000

134,761

109,395

58,165

340,320

122,920

2,134,761

2,109,395

2,058,165

2,340,320

1,922,920

คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินงาน
แม้ว่าเศรษฐกิ จในปี 2563 นี้ จะมีสภาวะผันผวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการผันผวนของค่าเงิ นบาท
และราคายางธรรมชาติที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากโรคระบาดโควิด-19 ส่ งผลให้ความต้องการของลูกค้าในตลาด
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ต้องเร่ งการผลิ ตสิ นค้าเต็มกาลังการผลิตเพื่ อตอบสนองความต้องการของลู กค้า
ทั้งถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์
อย่างไรก็ตาม จากความต้องการสิ นค้าที่ เพิ่ มขึ้ น ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการปรั บปรุ งเครื่ องจักร อาคาร ให้สามารถ
รองรับกาลังการผลิตที่ เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงวางแผนการผลิต การลดต้นทุนการผลิ ตและการลดต้นทุ นทาง
การเงิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทาให้สภาพการณ์บริ ษทั ฯ ดี ข้ ึ น แต่ในปี นี้ ประสบปั ญหาเรื่ องการด้อยค่าเงิ นลงทุ นจาก
NRE จานวน 81.61 ล้านบาท ส่ งผลให้กาไรจากการประกอบการลดลง บริ ษทั ฯ มี ผลประกอบการสาหรับปี 2563
มีกาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 253.37 ล้านบาท ซึ่ งกาไรเพิ่มขึ้ นจากปี 2562 ขาดทุนสุ ทธิ อยู่ที่ 237.47 ล้านบาท หรื อกาไรเพิ่ มขึ้ น
490.84 ล้านบาท
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ผลการดาเนินงาน
รายได้ รวม
รายได้รวมในปี 2563 เป็ นเงิ นเท่ากับ 1,181.93 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากปี 2562 ที่ มีรายได้รวมเท่ากับ 662.60
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 519.33 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 78.37 % ซึ่ งเป็ นผลมาจากความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่ งมีความต้องการอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบนั ทาให้ทางบริ ษทั มีลูกค้ารายใหม่ใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น และมี ORDER ลูกค้าล่วงหน้าถึงปลายปี 2564
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 759.62 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2562 อยู่ที่ 654.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
104.84 ล้านบาท คิ ดเป็ น 16.01 % ต้นทุนขายที่ เพิ่มขึ้ นตามสัดส่ วนยอดขายที่ เพิ่มขึ้ นในสัดส่ วนต้นทุน 1 ส่ วน จาก
ยอดขาย 5 ส่ วน ผลจากการผลิตเพิ่มขึ้นเต็มกาลังการผลิตทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 17.59 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่าเท่ากับ
14.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 3.48 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 24.66 % เมื่อเทียบกับปี ก่อนเนื่ องมาจากเพิ่มเรื่ อง
ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายในการส่ งออกตามสัดส่ วนการขายที่เพิ่มขึ้น
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการสาหรั บปี 2563 กาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 253.37 ล้านบาท ซึ่ งมีผลกาไรเพิ่มขึ้ นจากปี 2562
ขาดทุนสุ ทธิ อยู่ที่ 237.47 ล้านบาท เนื่ องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 519.33 ล้านบาท ทาให้มีกาไรขั้นต้น 422.31 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 414.50 ล้านบาท คิดเป็ น 5,307.29% เมื่อเทียบกับปี 2562

ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
ในปี 2563 และปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 1,270.68 ล้านบาท และ 970.08 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสิ นทรัพย์ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ถาวร
ปี 2563 บริ ษทั มีเงิ นสดหรื อเที ยบเท่าเงิ นสดและเงิ นลงทุน-สุ ทธิ 468.77 ล้านบาท เมื่อเที ยบจากปี 2562 ซึ่ งมี
เงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน-สุ ทธิ 75.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 520.64
ลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ 47.87 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบจากปี 2562 ซึ่ งมีลูกหนี้ การค้า-สุ ทธิ 73.55 ล้านบาท ลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 34.91
สาหรั บสิ นค้าคงเหลื อ -สุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2563 มี มูลค่ า 98.62 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับปี 2562 มี สินค้า
คงเหลือ-สุ ทธิ มูลค่า 108.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.08
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

สิ นทรัพย์ถาวร – สุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2563 มีมูลค่า 465.63 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2562 มีสินทรัพย์ถาวร
– สุ ทธิ มูลค่า 468.95 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 0.70
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน-สุ ทธิ ปี 2563 เท่ากับ 651.40 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2562 มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุ ทธิ 712.50 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 8.57
หนีส้ ิ น
หนี้ สินรวมปี 2563 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 176.81 และ 129.20 ล้านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ้น 47.61 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 36.84 ซึ่ งแยกเป็ นส่ วนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว ดังนี้
หนี้ สินหมุนเวียนปี 2563 และ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 165.06 และ 118.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 46.44 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 39.15 เนื่องจากการมีรายการที่เป็ นเจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายและเจ้าหนี้อื่น ๆ
หนี้ สิ นไม่ ห มุ นเวี ย นปี 2563 และปี 2562 มี มูลค่ า เท่ า กับ 11.75 ล้า นบาท และ 10.57 ล้า นบาทตามล าดับ
เพิ่มขึ้น 1.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.16 เนื่องจากประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ในปี 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยนเท่ากับ 816,929,502 บาท และมีทุนชาระแล้วเป็ นจานวนเงิ น 816,929,502
บาท ไม่มีส่วนเกิน (ต่ากว่า) หุ น้ มูลค่าหุ น้ และกาไรสะสม 252,987 ล้านบาท ส่ งผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ยอดคงเหลือ
เท่ากับ 1,093,866 ล้านบาท
โดยรายละเอียดการลดทุนจดทะเบี ยนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นเป็ นไปตามมติ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีมติ ดังนี้
1. การลดทุ นจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้ชาระของบริ ษทั ฯ จากจานวน 19,978,103,486 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 1 บาท
จานวนเงิ น 19,978,103,486 บาท เป็ นจานวน 15,982,476,502 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท จานวนเงิ น 15,982,476,502
บาท และอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้สอดคล้องกับการลดทุ นจดทะเบี ย น
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากหุ น้ ละ 1 บาท เป็ นหุ น้ ละ 0.50 บาท ซึ่ งส่ งผลให้จานวน
หุ ้น ของบริ ษ ัท เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม จ านวน 15,982,476,502 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เป็ นจ านวน
31,964,953,004 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
3. การลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 31,964,953,004 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 0.50 บาท จานวนเงิ น
15,982,476,502 บาท เป็ นจานวน 1,633,859,004 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จานวนเงิน 816,929,502 บาท เพื่อชดเชย
ส่ ว นต่ า กว่ า มู ล ค่ า หุ ้ น สามัญ และชดเชยผลขาดทุ น สะสม และอนุ ม ัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณฑ์ส นธิ
ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นดัง กล่ า ว บริ ษ ทั ฯ ได้ด าเนิ นการจดทะเบี ย นลดทุ น กับ
กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

13 / 116

บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้เริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จตั้งแต่ ปี 2531
และได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิต จาหน่าย และส่ งออก
ถุงมือยาง โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
 ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) ใช้สาหรับงานผ่าตัด ถุงมือชนิ ดนี้ จะมีเนื้ อบาง แข็งแรง มีความยาว
ถึ ง ข้อ ศอก ต้อ งผ่ า นวิ ธี ฆ่ า เชื้ อ 100% โดยใช้รั ง สี แ กรมมา ส าหรั บ การบรรจุ หี บ ห่ อ นั้น มี ค วามประณี ต
และสะดวกเวลาแกะใช้งาน ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรค
 ถุงมือยางใช้ในงานตรวจโรคทัว่ ไป (Examination Glove) ใช้สาหรับงานตรวจโรคทัว่ ๆ ไป มีท้ งั ชนิ ดมี แป้ ง
(Powdered) และชนิ ดไม่มีแป้ ง (Powder free) การผลิตถุงมือชนิ ดนี้ ตอ้ งออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน คือ
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 ถุงมือชนิ ดนี้ มีความบาง กระชับมือ มีขนาดสั้นแค่ขอ้ มือ และ
มีราคาไม่สูง ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ กระจาย
(2) ถุงมือยางสาหรับใช้ในครัวเรื อน ( Household Glove) มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานที่
ต้องสัมผัสกับน้ า หรื อผงซักฟอก มีอายุใช้งานนาน สาหรับการออกแบบนั้นจะเน้นความสวยงาม สวมใส่ สบาย
นุ่มมือ และบรรจุหีบห่ออย่างประณี ต เพื่อดึงดูดความสนใจจากแม่บา้ น
(3) ถุงมือยางที่ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Glove) ถุงมือสาหรับใช้งานทัว่ ไป ใช้สาหรับการ
บรรจุ หีบห่ อไม่ จาเป็ นต้องสวยงาม ถุงมื อชนิ ดนี้ เ หมาะสาหรั บใช้ใ นโรงงานอุตสาหกรรม เช่ น อุตสาหกรรม
การแปรรู ปอาหาร หรื อการทาอาหารสาเร็ จรู ป เป็ นต้น
นอกจากนี้ ถุงมือยางยังสามารถแบ่งตามความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคได้เป็ น 2 ประเภท คือ ถุงมือยางชนิ ดมี
แป้ ง (Powdered) และถุงมือยางชนิ ดไม่มีแป้ ง (Powder free) สาหรับถุงมือยางชนิ ดมีแป้ ง บริ ษทั ฯ สามารถที่ จะ
ผลิตให้มีปริ มาณของโปรตีนในแป้ งไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสากล และถุงมือ
ยางชนิ ดไม่มีแป้ งจะนิ ยมใช้ในกลุ่มที่ มีอาการแพ้โปรตี นในแป้ ง และกลุ่มคนที่ราคาญจากการเปรอะเปื้ อนของฝุ่ น
แป้ง
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ จัดเป็ นเครื่ องมื อทางการแพทย์ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ของกระทรวงสาธารณสุ ข ดังนั้น การผลิตและการส่ งออกถุงมือยางจึงต้องผ่านการขออนุญาต
และตรวจสอบมาตรฐานของ อย. เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน
โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ นั้นได้รับมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศ
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นามาเป็ นแนวทางและอ้างอิงในการผลิต
ถุงมือยางเพื่อส่ งขายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
มอก. 538-2560
ได้รับใบอนุญาตเมื่อ 23 ธ.ค. 2563
มอก. 1056-2556
ได้รับใบอนุญาตเมื่อ 1 ก.ค. 2558
มอก. 2505-2553
ได้รับใบอนุญาตเมื่อ 9 ก.ย. 2556
มาตรฐาน EN455

1
2
3
4

ASTM D3577, ASTM D3578,
ASTM D 6319
ISO 11193, ISO 10282

5
6

ความหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับ
การศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือสาหรับการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ทวีปยุโรป)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ระหว่างประเทศ)

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

มาตรฐานที่โรงงานได้ รับ

ปี ที่ได้ รับ

ผู้ให้ การรับรอง

1

Quality Management System - ISO 9001: 2015

2006

BSI

2

Quality Management System - ISO 13485: 2016

2009

BSI

3

& EN ISO 13485: 2016
510K ใบรับรอง FDA
(Food Drug administration)

1989

USFDA
(U.S. Food and Drug Administration)
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ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ัดส่ งให้ ลูกค้ า (Order Shipment)
แสดงปริ มาณการจัดส่ งถุงมือยางให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2559-2563 โดยแยกเป็ นรายปี และเปรี ยบเทียบเป็ นรายไตรมาส

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ดั ส่ งให้ ลูกค้าปี 2559 – 2563
1200

1000

800

600
961
400
699

686

2559

2560

744

711

2561

2562

200

0

2563

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ดั ส่ งให้ ลูกค้าแยกตามไตรมาสของปี 2557 – 2563 (ล้านชิ้น)
ล้านชิ้น

Q1

Q2

Q3

Q4

1200

1000
242

800
600

193

162

213

178

400

179

169

171

157

158

184

195

193

169

173

165

182

207

2559

2560

2561

2562

2563

200

255

256

0
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การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดแผนการตลาดด้านการกาหนดกลุ่ มผูซ้ ้ื อ หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งถื อเป็ น
ตัวแปรสาคัญ เพื่ อค้นหาตาแหน่ งหรื อจุ ดยืนในธุ รกิ จ และลดผลกระทบจากแรงกดดันด้านอัตราแลกเปลี่ ยนที่
ผันผวน โดยรักษาตลาดเดิมและส่ งเสริ มการขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นและลดสัดส่ วนลูกค้าต่างประเทศ
ลดลง ดังนั้น จึงดาเนินนโยบายการกระจายสิ นค้าภายในประเทศ ในปี 2563 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 61 และมียอดขายใน
ต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 39 แทน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สั ดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2562 และ ปี 2563
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อเมริ กาเหนือ

แถบยุโรป

เอเชีย

ในประเทศ

ช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง มีการแบ่งการจัดจาหน่ายสิ นค้า 4 แบบ ดังนี้
1. จาหน่ ายผ่านบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศ (Trading Company ) โดยจ่ายค่านายหน้าให้บริ ษทั เหล่านี้
ประมาณร้อยละ 2-3 ของมูลค่าการขาย
2. จาหน่ายผ่านบริ ษทั ขนาดใหญ่ของในประเทศและต่างประเทศ จาหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
และลูกค้าในประเทศโดยทางลูกค้าจะเข้ามาติดต่อว่าจ้างให้บริ ษทั ทาการผลิตถุงมือยางภายใต้แบรนด์
ของลูกค้า (OEM)
3. จาหน่ ายผ่านโรงพยาบาลต่ างๆ ที่ ตอ้ งใช้ถุงมื อยางเพื่ อการแพทย์จาหน่ า ยผ่า นร้ า นจาหน่ ายอุ ป กรณ์
การแพทย์และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป และจาหน่ายส่ งตามโรงงานอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้ถุงมือยางเป็ นอุปกรณ์ในการผลิต เป็ นต้น
4. บริ ษทั ไปติดต่อหาลูกค้าในต่างประเทศและในประเทศเอง โดยใช้ยี่หอ้ ของบริ ษทั ในการจัดจาหน่ายและ
ทาตลาด
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

กลยุทธ์ และแนวทางการแข่ งขันด้ านการตลาด
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งขยายฐานการตลาดโดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่มีลน้ หลามในช่วงการระบาดโควิด-19 ไปทัว่ ทุกมุมโลก และการขยายตลาดในกลุ่มสิ นค้าที่บริ ษทั มีศกั ยภาพ
และให้ผ ลตอบแทนสู ง เช่ น ถุ งมื อ แพทย์ไ ร้ แ ป้ งชนิ ด ยางธรรมชาติ แ ละยางไนไทรล์ และถุ งมื อแม่ บ ้า น
โดยผลิตภายใต้ขอ้ กาหนดทางคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะกับสายการผลิตของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ รับคาสั่งซื้ อล่วงหน้าเข้ามา 12 เดือน เพื่อที่จะวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้แม่นยายิ่งขึ้น และไม่ทาให้
เกิดการสู ญเสี ยจากการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต ทาให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและจานวนในการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการถุงมือของตลาดในภาวะการแพร่ ระบาดของโควิด-19
- สาหรับการกาหนดราคา บริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงต้นทุนวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปริ มาณการ
สั่ ง ซื้ อ และสั ด ส่ ว นของขนาดถุ ง มื อ ต่ อ รายการการสั่ง ซื้ อ และเปรี ย บเที ย บราคาของถุ ง มื อ ของคู่ แ ข่ งใน
ท้องตลาดมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขาย

ภาวะตลาดภายในประเทศ
ความต้องการของถุงมือยางภายในประเทศนั้นมีภาวะความต้องการสู งขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ทัว่ ทุก
มุมโลก ทาให้บรรดาเทรดเดอร์ท้ งั หลายเข้ามาสัง่ ซื้ อถุงมือแพทย์เพื่อส่ งออกไปจาหน่ายในต่างประเทศจานวน
มาก ส่ งผลให้อุตสาหกรรมที่ ใช้ถุงมือไนไตร อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ เกิ ด
ภาวะขาดแคลน และผลักดันราคาของถุงมือไนไตรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยถุงมือยางมีดว้ ยกันหลายชนิ ด
โดยแบ่งตลาดถุงมือยางภายในประเทศตามลักษณะการใช้งานได้ 3 ประเภท คือ
1. ถุงมือยางสาหรับใช้ ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น
- Surgical Glove ใช้ในทางศัลยกรรม มีลกั ษณะเนื้อบาง แข็งแรง มีความยาวถึงข้อศอกโดยผ่านกรรมวิธีการ
ฆ่าเชื้อ 100% ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง
- Examination Glove ใช้ในงานตรวจโรคมีลกั ษณะบางกระชับมือ สั้นแค่ขอ้ มือ ไม่มีขา้ งซ้ายขวา
เป็ นแบบ Ambidextrous ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยไม่มีการนากลับมาใช้อีก
2. ถุงมือยางสาหรับใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) มีความทนทานต่องานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทนสารเคมี และมีความสะอาดสามารถสัมผัสอาหาร และชิ้นงานอิเล็กทรอนิ กส์ได้
3. ถุงมือยางสาหรับใช้ ในครัวเรื อน (Household Glove) เป็ นถุงมือยางที่แม่บา้ นใช้ในการทาความสะอาด ซักล้าง
มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานนาน สวมใส่ สบาย
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ภาวะตลาดต่ างประเทศ
การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ไปทัว่ ทุกมุมของโลก ทาให้ความต้ องการสัง่ ซื ้อและใช้ ถุงมือยางเพิ่มขึ ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะคาสัง่ ซื ้อจากทางสหรั ฐอเมริ ก า และยุโรป สูงขึน้ และเข้ ามาอย่างรวดเร็ วต่อเนื่อง เกิน
กว่า ก าลัง การผลิต ของผู้ ผ ลิต โดยรวมที ่ม ีอ ยู ่ จึ ง ผลัก ดัน ให้ ร าคาขายของถุ ง มื อ สู ง ขึ้ น ตามอุ ป สงค์แ ละ
อุปทาน แต่คาดว่าความต้องการของถุงมือจะยังคงสู งอยู่ต่อไปอีก 2-3 ปี เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19
ได้ปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมของคนให้ย งั คงต้องใช้อุป กรณ์ ป้ อ งกันส่ วนบุ ค คล (PPE) ต่ อไป แม้ว่า จะมี ว คั ซี น
ออกแจกจ่ายใช้ในหลายประเทศแล้วก็ตาม

การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดซื้ อน้ ายางข้นจากผูผ้ ลิ ตน้ ายางข้นในจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดทาง
ภาคใต้ เช่ น จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ นต้น โดยเป็ นการซื้ อ น้ า ยางข้น ในประเทศทั้ง หมด ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ได้ใ ห้
ความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพของน้ ายางข้นของผูจ้ าหน่ายแต่ละราย ส่ วนน้ ายางสังเคราะห์มีการจัดซื้ อจากผูผ้ ลิต
จากภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต
นโยบายในการสัง่ ซื้ อน้ ายางข้นของบริ ษทั ฯ จะเลือกผูจ้ าหน่ายที่คุณภาพดีที่สุดและเสนอราคาที่เหมาะสม
รวมทั้งให้เครดิตในการชาระเงินที่ยาวกว่า สาหรับราคาในการซื้ อน้ ายางจะเป็ นไปตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น
และ มีการเปรี ยบเทียบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน และเปรี ยบเทียบกับราคา
กลางกับหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

กราฟเปรียบเทียบวัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการผลิตถุงมือยาง ปี 2563 และ ปี 2562
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

กราฟเปรียบเทียบราคานา้ ยางข้ น 60% ตั้งแต่ ปี 2559 – 2563
บาท/กก.
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กราฟเปรี ยบเทียบราคานา้ ยางข้ น 60% ตัง้ แต่ ปี 2559 - 2563
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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

1
2

ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
ทีดีเอส
(TDS หรื อ.Total Dissolved Solid)

ค่า pH เท่ากับ 5.5-9.0
ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่า pH เท่ากับ 8.05
1,954 มิลลิกรัมต่อลิตร

3

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

ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

20 มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

12 มิลลิกรัมต่อลิตร

ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซี ยส
ต้องไม่เป็ นที่พึงรังเกียจ

96 มิลลิกรัมต่อลิตร

4
5
6
7

ค่ าควบคุม

ผลการทดสอบของบริษทั ฯ

30 องศาเซลเซี ยส
32.99 ADMI
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ทั้งนี้ บริ 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 องมือแพทย์เพื่อขายในประเทศไทยและส่ งออก
ต่างประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่ น ถุงมือสาหรับการศัลยกรรมและถุงมือสาหรับการ
ตรวจโรคและยังได้รับมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 & EN ISO 13485: 2016
เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญ กับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องของการระบายน้ าทิ้งออกนอกโรงงานและ
ชุมชนใกล้เคียงของบริ ษทั ประกอบกับทางบริ ษทั มีแผนปรับปรุ ง และเพิ่มกาลังการผลิต จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้น้ า
ในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งในอนาคตอาจมีความเสี่ ยงในเรื่ องของปริ มาณน้ าที่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากภัยแล้ง
ดังนั้น ทางฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จึ งได้มีการศึ กษาโครงการที่ จะนาน้ าทิ้งของโรงงานกลับมาใช้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด และมีปริ มาณน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งรองรับโครงการเพิ่มกาลังการผลิตในอนาคต และยังลด
ความเสี่ ยงในการต้องลดกาลังการผลิตลงจากการขาดแคลนน้ า

การวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่ มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้มา
ซึ่ งสิ นค้าที่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุ กกลุ่ม ซึ่ งต่างก็มีความต้องการที่ ต่างกันออกไป ที มวิจยั
และพัฒนาของบริ ษทั ฯ จึ งได้มีการร่ วมมือประสานงานกับลูกค้าในการพัฒนาคิ ดค้นผลิ ตภัณฑ์ในลักษณะภาคี และ
การพัฒ นาต่ อ ยอดงานวิ จัย เพื่ อ ความปลอดภัย และลดความเสี่ ย งต่ อ การเสี ย ชี วิ ต จากการแพ้โ ปรตี น ในถุ ง มื อ
ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่ มีปริ มาณโปรตีนในถุงมือต่ ากว่า 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นระดับที่ ปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากลจนได้รับการรั บรองจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Food and Drug
Administration: FDA) เรี ยบร้อยแล้ว
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2557-2563 มีดงั นี้

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่ างประเทศ
ยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศและต่ างประเทศ ปี 2557 ถึง 2563
ยอดจาหน่ายต่างประเทศ
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กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่ างประเทศเป็ นร้ อยละ
ร้ อยละของยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศและ ต่ างประเทศปี 2557 ถึง 2563
ร้ อยละของยอดจาหน่ายถุงมือในประเทศ

ร้ อยละของยอดจาหน่ายถุงมืต่างประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยความเสี่ ยงเกีย่ วกับการผลิต
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ และเชื้อเพลิง
- นา้ ยางข้ น 60%
น้ ายางข้น 60% เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง ในปี 2563 ราคาน้ ายางข้นมีค่าเฉลี่ยลดลง จากปี 2562 เพื่อ
เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาของวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จึ งสั่งซื้ อน้ ายางข้นจาก ผูจ้ าหน่ าย
วัตถุดิบหลายรายทั้งในภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศโดยทาสัญญาซื้ อล่วงหน้า และเปรี ยบเทียบใบเสนอราคา
ของผูจ้ าหน่ ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน พร้อมกับเปรี ยบเที ยบกับราคากลาง จากการยางแห่ งประเทศไทย
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังพิจารณาถึงระยะเวลาในการชาระเงินค่าสิ นค้า (Credit Term) ประกอบด้วย
- นา้ ยางสั งเคราะห์
ราคาโดยเฉลี่ยของน้ ายางสังเคราะห์ในปี 2563 มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า 2562 เนื่ องจากเกิ ดภาวะ Demand มากกว่า
Supply บริ ษทั ฯ จึงทาแผนการซื้ อน้ ายางระยะยาวล่วงหน้า และวางแผนการรับออเดอร์ ให้สอดคล้องกับแผนการซื้ อ
น้ ายางและจัดหาผูจ้ าหน่ายน้ ายางสังเคราะห์รายใหม่
- เชื้อเพลิง
บริ ษทั ใช้กะลาปาล์มเป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตไอความร้อนแทนน้ ามันเตา ตั้งแต่ปี 2551 โดยสั่งซื้ อกะลาปาล์ม
จากตัวแทนจาหน่ายในประเทศมาเลเซี ย และ อินโดนีเซี ย เป็ นหลัก เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการบริ หารเชื้ อเพลิง เนื่องจาก
มีแนวโน้มด้านราคาเพิ่มขึ้น ในปี 2558 บริ ษทั จึงได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่น ๆ
เช่น ไม้สับและขี้เลื่อยอัดแท่งซึ่ งเป็ นวัสดุที่จดั หาได้ภายในประเทศ มีความได้เปรี ยบในเรื่ องของราคาและค่าความร้อน
เมื่อเทียบกับกะลาปาล์ม ทาให้บริ ษทั มีตน้ ทุนด้านพลังงานที่ถูกลง จากการเปลี่ยนเชื้ อเพลิงจากกะลาปาล์มมาใช้ไม้สับ
ผสมขี้เลื่อยอัดแท่ง ซึ่ งต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงในการว่าจ้างให้บริ ษทั ที่
มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะในการจัดการด้านพลังงานรับช่ วงดาเนิ นการจัดหาเชื้ อเพลิง ทาให้ลดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 30
และในครึ่ งหลังของปี 2559 ได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการด้านเชื้อเพลิงด้วยตนเองโดยจัดหาเชื้อเพลิงด้วยตนเอง มีผลทา
ให้สามารถลดต้นทุนได้อีกร้อยละ 3.55 จากปี 2558
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังได้เล็งเห็นและป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องของการขาดแคลนเชื้ อเพลิงโดยการลงทุนในระบบ
ผลิตไอน้ าเชื้อเพลิงชนิดฟื นเป็ นหลัก เพื่อที่ลดต้นทุนค่าเชื้ อเพลิงลงอีก เนื่องจากไม้ฟืนมีราคาต่อหน่วยถูกกว่าเชื้ อเพลิง
ชนิ ดอื่นๆ ตามที่ กล่าวมา และจะเพิ่มเสถียรภาพของระบบผลิตไอน้ าที่ ใช้ป้อนสู่ กระบวนการผลิตถุงมือยาง ด้วยการ
ติดตั้งเครื่ องกาเนิดไอน้ าสารองเพิ่มขึ้น เพื่อใช้สาหรับเป็ นเครื่ องสารองและหมุนเวียนในการใช้งาน เพื่อป้องกันการหยุด
เดินเครื่ องในกรณี การซ่ อมแซมและบารุ งรักษาซึ่ งจะไม่ส่งผลกระทบต่อไลน์การผลิต ทาให้สามารถผลิตถุงมือออกมา
ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายตามที่มีอยูใ่ นตลาด
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ในปี 2563 มีการป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องเชื้ อเพลิงไม่เพียงพอโดยการหาผูข้ ายเพิ่ม ได้แก่ ผูข้ ายขี้ เลื้อยอัดแท่ง
ทดแทนกะลาปาล์มเนื่องจากมีราคาซื้ อต่ากว่า
ความเสี่ยงด้ านสินค้ าคงคลัง
หาก STHAI มีปัญหาบอยเลอร์เสี ย ผลิตสิ นค้าไม่มีคุณภาพนั้นจะส่ งผลให้ส่งสิ นค้าไม่ทนั กาหนด ส่ งผลต่อการ
ส่ งออก และมีสินค้าคงคลังไม่เคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนไหวช้าจานวนมาก ทาให้มีสต็อกสิ นค้าด้อยคุณภาพมาก ดังนั้น
เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ STHAI ได้ดาเนินการแก้ปัญหาบอยเลอร์เสี ยโดยทาโครงการซ่อม ซื้ อทดแทน ในด้านสิ นค้า
คงคลังหากสิ นค้าชนิดใดมีแนวโน้มเสื่ อมค่าลง ในอนาคตจะดาเนิ นการจาหน่ายสิ นค้าออกออกเป็ นรายไตรมาส เพื่อลด
ความเสี่ ยงของสิ นค้าคงคลังดังกล่าว
ความเสี่ยงด้ านการผลิต
ปั ญหาของเครื่ องจักรที่ มีอายุการใช้งานมานานและแม่พิมพ์เสื่ อมสภาพซื้ อทดแทนเข้าทดแทนล่าช้าและไม่
เพียงพอ ส่ งผลให้ผลิตสิ นค้าไม่ได้คุณภาพตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ทาให้เกิดความเสี่ ยงจากการผลิตและส่ งผล
ทาให้ผลิตไม่ได้คุณภาพและเป้ าหมายตามที่กาหนด สิ นค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนของบริ ษทั ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ทาให้เกิ ด
ความเสี่ ยงจากการเป้าหมายผลิต คุณภาพ สิ นค้าคงคลังและต้นทุนของบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ประชุมร่ วมกับฝ่ ายโรงงานเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาต่างๆ รวมทั้งกาหนด
นโยบายและวางแผนงานร่ วมกัน เพื่อป้องกันความเสี่ ยงและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

2.ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับปี 2563 มาตราการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คื อใช้วิธี FORWARD CONTRACT และ
OVERNIGHT RATE เป็ นวิธีการบริ หารเงิ นเพื่ อลดความเสี่ ย ง ของบริ ษทั ฯ เพื่ อลดความความผันผวนของอัต รา
แลกเปลี่ยนที่ เกิ ดขึ้ น แต่ดว้ ยภาวะเศรษฐกิ จของโลกที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งเจอสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ทาให้อตั ราแลกเปลี่ ยนมี ผลกระทบกับรายได้ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งการนาเข้าวัตถุดิบจากต่ างประเทศด้ว ย
เช่นกัน
เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนบริ ษทั ฯ ยังคงทาสัญญา ซื้ อ/ขาย
เงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า (FORWARD CONTRACT) และ OVERNIGHT RATE เหมื อนเดิ ม แนวโน้มส าคัญที่
น่าสนใจ คือ การประกันค่าเงิน (OPTIONS) คือ การซื้ อสิ ทธิ์ ที่ จะซื้ อหรื อขายเงิ นตราต่างประเทศในอนาคตด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ากับธนาคาร โดยบริ ษทั ฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมที่ เรี ยกว่า (OPTION PREMIUM)
ให้กบั ธนาคาร และอีกวิธี การใช้บญั ชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (FOREIGN CURRENCY DEPOSIT : FCD) ซึ่ ง
ลดโอกาสการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เพราะจะใช้บญ
ั ชี ดงั กล่าวในการรับและจ่ายเงิ นตราต่างประเทศ และที่
สาคัญการขายภายในประเทศ รวมทั้งซื้ อวัตถุดิบในประเทศในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นย่อมลดความเสี่ ยงได้เช่นกัน
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ความเสี่ยงด้ านการค้ างรั บชาระเงินจากลูกค้ า
ในระยะเวลาที่ ผ่านมาบริ ษทั ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญทุกปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ จึ งกาหนดให้
ลูกค้าที่มียอดหนี้ คา้ งชาระ ต้องชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นก่อน บริ ษทั ฯ จึงจะจัดส่ งสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อใหม่ และในส่ วนของ
ลูกค้ารายใหม่บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการให้เครดิ ตแก่ลูกค้า เป็ นเงื่ อนไข L/C At sight , D/P At sight
หรื อการชาระเงินค่าสิ นค้าล่วงหน้าก่อนการจัดส่ งสิ นค้า
ส าหรั บ นโยบายของบริ ษ ัท ฯ ในการคัด เลื อ กลู ก ค้า แต่ ล ะรายนั้น จะพิ จ ารณาในด้า นชื่ อ เสี ย งของลู ก ค้า
และฐานะการเงิน เพื่อให้แน่ใจได้วา่ จะไม่มีปัญหาในด้านการรับชาระหนี้
ในส่ ว นการตั้งส ารองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ นั้นบริ ษ ทั ฯ จะพิ จารณาจากพฤติ กรรมของลู ก หนี้ หากเกิ น
ระยะเวลาการให้เครดิต และมีขอ้ บ่งชี้แน่ชดั ว่าไม่อาจชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้ บริ ษทั ฯ ก็จะดาเนินการตั้งสารองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและดาเนินการติดตามหนี้คงค้างอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความสู ญเสี ย
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษ ทั ฯ มี ทุ นจดทะเบี ย นเท่ า กับ 816,929,502 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ 1,633,859,004 หุ ้น มู ลค่ า หุ ้น
ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท และเป็ นทุ น เรี ย กช าระแล้ว 816,929,502 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้น สามัญ 1,633,859,004 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และสัดส่ วนผูถ้ ือหุน้ ดังนี้

ลาดับ

ชื่ อ – สกุล

1
2
3
4
5

UTILITIES INVESTMENT MANAGEMENT CO. LTD.

6
7
8
9
10

นายคณพศ นิจสิ ริภัช
นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์
นายภัชริ นิจสิ ริภัช
นายพลภัทร นิจสิ ริภัช
นายพิทยุตม์ ตั้งสั จจะธรรม

MISS CHUN-CHING TENG

นางสาวโชติรส อัฑฒกรวโรดม
MISS TENG CHUN-YU
MR.HSUN-MIN YANG

รวม

จานวนหุ้น

%

132,896,582
102,760,138
82,136,428
79,718,485
62,026,817

8.13
6.29
5.03
4.88
3.80

51,114,070
38,454,384
37,098,003
30,624,574
26,168,274
642,997,755

3.13
2.35
2.30
1.87
1.60
39.39

ที่มา : บริ ษทั ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

คณะกรรมการบริษทั
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

การอบรม
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2563

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
71 ปี
33/139 ซ.รามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาส่ งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่ น 4414)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสู ง
รุ่ นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ไม่มีกรรมการบริ ษทั
19 / 19 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 7 / 10 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ

ตาแหน่ ง

อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 - 2559

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
(ภายใต้การกากับของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง)

2552 - 2554

ประธานกรรมการ การประปาส่ วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย

2552 - 2554

กรรมการ ท่าอากาศยานไทย จากัด (ประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม

2551 - 2552

กรรมการ การประปาส่ วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 17 / 2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2560
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

2. นายเอกชัย ตั้งสั จจะธรรม
ตาแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

39 ปี

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 1 ตาบลโป่ ง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

การอบรม

- หลักสู ตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

Shanghai International Studies University, Shanghai, China
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP 154/2018)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
เท่ากับจานวนหุน้ 6,959,341 หุน้

คิดเป็ น (%)

0.426 %

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

ในปี 2563

กรรมการตรวจสอบ

ประวัตกิ ารทางาน

2561 - ปัจจุบนั

19 / 19 ครั้ง
-

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2557 - 2563

ที่ปรึ กษา บริ ษทั สิ นโชคเกษตร จากัด

2552 - 2556

ที่ปรึ กษา บริ ษทั นูทราโก (ประเทศไทย) จากัด

2549 - 2558

ผูจ้ ดั การ บริ 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 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2561
3. เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามหนังสื อรับรองบริ ษทั
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/ กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

68 ปี

ที่อยู่

313 หมู่ที่ 5 ตาบลสุ รศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

บริ หารธุรกิจ ประเทศไต้หวัน

การอบรม

-ไม่มี-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

เท่ากับจานวนหุ น้ 2,044,563 หุน้

คิดเป็ น (%)

0.125 %

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

ในปี 2563

กรรมการตรวจสอบ

ประวัตกิ ารทางาน

2561 – ปัจจุบนั

19 / 19 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
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั 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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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

4. นายชาย วัฒนสุ วรรณ
ตาแหน่ ง
อายุ
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั
คิดเป็ น (%)
จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2563
ประวัตกิ ารทางาน

กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
55 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
เท่ากับจานวนหุ น้ 8,214,236 หุน้
0.503 %
กรรมการบริ ษทั
19 / 19 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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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

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 หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

-ไม่มี-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

เท่ากับจานวนหุ น้ 12,183,433 หุน้

คิดเป็ น (%)

0.746 %

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

17 / 19 ครั้ง

ในปี 2563

กรรมการตรวจสอบ

10 / 10 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2562 – ปัจจุบนั

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 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

6. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

57 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 25/8 ซอยเย็นอากาศ 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Master of Laws,Monash University,Melbourne,Australia

การอบรม

-ไม่มี-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั

-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุม

กรรมการบริ ษทั

14 / 19 ครั้ง

ในปี 2563

กรรมการตรวจสอบ

9 / 10 ครั้ง

ประวัตกิ ารทางาน

2562 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2560 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบนั

ทนายความและที่ปรึ กษากฎหมาย

W&S International Law Office, Bangkok
2552 – 2554

ที่ปรึ กษา
บริ ษทั ฮัทชิสนั ซี เอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จากัด

หมายเหตุ
1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562

34 / 116

บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

โครงสร้ างกรรมการบริษทั
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

2. นายเอกชัย ตั้งสั จจะธรรม

ตาแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร / กรรมการบริษทั

3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

ตาแหน่ ง

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร /กรรมการบริษทั

4. นายชาย วัฒนสุ วรรณ

ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั

5. นายอนุวฒ
ั น์ หลายกิจรุ่ ง

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
สาหรั บ ผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อ แทนบริ ษ ัท คื อ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม และ นายชาย วัฒนสุ วรรณ
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
1. การปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงาน
ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อน
การดาเนินการ อันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ก ากับ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ หารด าเนิ น ตามนโยบายที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอเรื่ องที่ มีสาระสาคั ญต่อการดาเนิ นงานของรายการระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากจาเป็ น คณะกรรมการจะได้กาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อให้ความเห็น
ทางวิชาชีพประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษทั
4. การจัดให้ มรี ะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ผลโดย
จัด ให้มี ฝ่ ายตรวจสอบและดู แ ลการปฏิ บัติ ง านภายใน เป็ นผู ต้ ิ ด ตามและด าเนิ น การร่ ว มและประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
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 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

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และบทบาทสาคัญในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
รวมถึ งระเบี ย บของบริ ษ ัท และมี อานาจหน้า ที่ ค วบคุ มดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ตลอดจนด าเนิ น การต่ า งๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หารยังมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. วางแผน และดาเนินการบริ หารธุรกิจของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. ก ากับ และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและฐานะการเงิ น ของบริ ษัท และรายงานผลการด าเนิ น งานและ
ฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจาทุกเดือน
3. พิ จารณาสอบทานและอนุ มตั ิ รายการเกี่ ยวกับการลงทุ นและจาหน่ ายทรั พย์สิน การบริ หารทรั พยากรบุคคล
การเงิ นและบริ หารการเงิ นการบริ หารงานทัว่ ไป และรายการอื่นใด ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จบริ ษทั ภายในขอบเขตที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิ จารณากลัน่ กรอง และให้ความเห็ นที่ ตอ้ งผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นในกิ จกรรมใดๆ
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็ นผูด้ าเนินการแล้ว
5. พิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
6. คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจช่วงให้ผบู ้ ริ หารหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีอานาจดาเนิ นการในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ได้แก่ การอนุมตั ิ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
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น การอนุ มตั ิ รายการใดๆ ต้องเป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั และหน่วยงานที่กากับดูแล
7. มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็นเข้าร่ วมประชุมให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
8. รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานที่ สาคัญให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นประจา รวมทั้งประเด็นสาคัญต่าง ๆ
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ควรได้รับทราบ
9. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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

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 แย้งทางผลประโยชน์ใ ห้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
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
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10.
11.
12.
13.

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิตามกฎบัตร
(6) รายการอื่ นใดที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบบริ ษทั มาให้ความเห็นหรื อคาปรึ กษาในกรณี จาเป็ น
มี อ านาจเชิ ญฝ่ ายบริ หารหรื อ บุ ค คลใดที่ เ กี่ ย วข้อ งกับบริ ษ ทั มาให้ค วามเห็ น เข้า ร่ วมประชุ มหรื อ ให้ข ้อ มู ล
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อย ปี ละ 4 ครั้ง
พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสม และทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

 ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
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
จ่ายเงินแต่ละครั้ง จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ 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-ขายสาหรับมูลหนี้ไม่เกิน 5 แสนบาท
7. มี อานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ต่ อบุ ค คลภายนอกในกิ จการที่ เ กี่ ย วข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
รายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ น้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่ งสิ 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 มปฏิบตั ิงาน 26 มกราคม 61

2

นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านโรงงาน

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61

3

นายชาย วัฒนสุวรรณ

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 มปฏิบตั ิงานวันที่ 18 พฤษภาคม 61

6

นางสาวพจนา ด้วงโกศล

เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 17 สิ งหาคม 58

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายบัญชี

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ คดั เลือกบุคคลที่ จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการบริ ษทั
โดยสม่าเสมอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้ง
กรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ ตนมีอยู่ท้ งั หมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับ จะได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
4. ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ ง กรรมการจานวนหนึ่ งในสามจะต้องออกจากตาแหน่ ง และถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสามออก
จากตาแหน่ ง ในปี ที่ หนึ่ งและปี ที่ สอง ภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจากตาแหน่ งของ
กรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบั สลากกัน ส่ วนในปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
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5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั และ
การลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงบริ ษทั
6. กรณี ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อกตั้ง
กรรมการใหม่แทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลง และบุคคลผูเ้ ป็ นกรรมการใหม่จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
7. ในการลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้โดยอาศัย มติ ข องที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

การแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู ้พิ จ ารณาคัด เลื อ กสรรบุ ค คลผู ้มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ได้
มาตรฐานและเป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่ งผูไ้ ด้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ให้แ ต่ งตั้ง กรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัทที่ มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามข้อ กาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซ่ ึ งจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจานวนดังกล่าวให้
ดาเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนที่กาหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ลดลง
3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทาหน้าที่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและ
เลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทาหน้าที่ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ นับรวมถึงหุน้ 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
เงิ นเดื อนประจาจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และ
บริ หารงานของบริ ษทั บริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษ ทั ร่ วม หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ของบริ ษทั รวมถึ งไม่ มี
ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์
หรื อส่ วนได้เสี ยนั้น จะไม่มีผลกระทบต่ อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ สระของ
กรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่
ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษ ทั ได้โ ดยอิ สระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุ มของ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
เป็ นกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและมีความชานาญที่เหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นและมี ค วามเป็ นอิ ส ระตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยได้ กาหนด กล่ าวคือ
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 นกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงิ นและ
การบริ 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 แ ล้ว ยังต้อ งสามารถแสดงความเห็ นหรื อรายงานได้อย่า งเสรี ตามภารกิ จที่ ไ ด้มอบหมาย
โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ เกี่ ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่ งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับทาให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่
พึงจะเป็ น
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การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการกากับดู แลกิ จการที่ ดีเพื่ อเพิ่ มความโปร่ งใส ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขันของกิ จการ และความเชื่ อมัน่ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ น และผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กรายโดยได้
กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ื อหุ ้นภายใต้
กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ

2. สิ ทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านจะได้รับสิ ทธิ ต่างๆ รวมทั้งสิ ทธิ ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและการใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชน ข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ตลอดจนกฎระเบี ย บต่ า งๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ โดยบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะดูแลผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
ให้ได้รับสิ ทธิ ในฐานะถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
(1) สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานตามที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงจะได้รับทั้งสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการรับเงินปันผล,
สิ ทธิ ในการซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น, สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และสิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลข่ าวสารอย่าง
เพียงพอเท่าเทียมกันในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
(2) สิ ทธิ ในการเลื อกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิ จารณาแต่ งตั้งกรรมการบริ ษทั ได้
นาเสนอชื่ อและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ ตอ้ งเสนอแต่งตั้งในหนังสื อเชิ ญประชุ มอันประกอบด้วยชื่ อ ประวัติ การ
ดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นเป็ นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(3) สิ ทธิ ในการได้รับจัดสรรเงินปันผล
(4) สิ ทธิ ในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
(5) สิ ทธิ ในการได้รับหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถานที่ จดั ประชุ ม เวลา วาระการ
ประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนาเสนอข้อเท็จจริ ง
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้ทาการประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุ ม 3 วัน ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดวัน เวลา และสถานที่ เพื่ออานวยความสะดวกสู งสุ ดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
(6) บริ ษทั สนับสนุ นให้คณะกรรมการทุ กท่ านให้เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอย่างต่ อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้เข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
(7) บริ ษทั ได้นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจา เบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ
ของกรรมการทุกชุดให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
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3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ค วามส าคัญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ กกลุ่ ม ไม่ ว่า จะเป็ นผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ภายใน
ได้แก่ พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ
และหน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ซึ่ งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขัน และสร้ างกาไรให้กับบริ ษทั ฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้ า งความสาเร็ จในระยะยาวของ
บริ ษทั ฯ ได้
บริ ษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าจะดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ ในการสร้าง
การเจริ ญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าและจะเอาใจใส่ บริ การ
ลูกค้าอย่างเป็ นมิ ตรเพื่ อความพอใจสู งสุ ด ของลูกค้า ตลอดจนการจัด ให้มี
หน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า เพื่อรี บดาเนิ นการ
ให้แก่ลูกค้าโดยเร็ วที่สุด และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
คู่ค้า
บริ ษทั ฯ จะยึดมัน่ และปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมโดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อ
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 จะดาเนิ นธุ รกิ จที่ เป็ นประโยชน์ต่ อเศรษฐกิ จ และ
สังคม และให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยบริ ษทั ฯได้ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้ง
มีการส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิ ตสานึ กให้กบั ทุกคนในองค์กร
ในอันที่ จะดูแลพัฒนาและเสริ มสร้างสังคมสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริ ษทั

 ผู้ถือหุ้น
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4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯ ได้น าพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชน ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และกฎระเบี ย บหลัก เกณฑ์ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้ แล้วในการดาเนิ นการ
ประชุมจะมีลกั ษณะดังนี้คือ
(1) กรรมการทุกคนให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถร่ วมประชุมมอบฉันทะได้
(2.1) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ 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 อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ซึ่ งจะเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ หน้า ที่ ตามเจตนารมณ์ ของผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แนบรายละเอี ย ด
กรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสื อมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
(3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุน้
(3.1) ก่อนการเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
(3.2) ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประธานคณะกรรมการซึ่ งจะเข้าร่ วมประชุ มและเป็ นประธานที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น ทุกครั้งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและตอบชี้ แจงในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรื อบริ ษทั อย่างเต็มที่ทุกครั้ง
(3.3) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3.4) ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องดาเนิ นตามวาระตามที่ ไ ด้แจ้งในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่ มระเบี ย บวาระการประชุ ม หรื อเปลี่ ยนแปลงลาดับวาระการ
ประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมาย
ทุกประการ
(3.5) เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั จะใช้บตั รลงคะแนนในทุ ก
วาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วและแม่นยา บริ ษทั ได้นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การลงทะเบียน และลงมติของผูถ้ ือหุน้
(4) ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
จะจัดทารายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่ประชุมและจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสี ยง รวมถึงรายละเอียดที่ สาคัญที่ ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุ ม
พร้อมทั้งเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(5)

ในการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตั้งคาถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่าง
เต็มที่ โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และจะบันทึ กประเด็นซักถาม และข้อคิ ดเห็นที่ สาคัญไว้ในรายงาน
การประชุม

5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มี ส่ ว นในการก าหนดและให้ค วามเห็ น ชอบ วิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย
แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนกากับดู แ ลให้ฝ่ ายจัดการด าเนิ นการให้เ ป็ นไปตามแผนธุ รกิ จ
และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการและ
ความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หาร
ความเสี่ ย งที่ มีประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้งมี การติ ด ตามการด าเนิ น การในเรื่ อ งดังกล่ า วอย่า งสม่ า เสมอในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ปฏิ บ ัติต ามขั้นตอนต่ างๆ ตามหลักเกณฑ์แ ละข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์
ในเรื่ องของการทารายการระหว่างกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตลอดจนรายการ
ที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่ มีการทารายการกับบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสาคัญและดาเนิ นการอย่าง
รอบคอบ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุ มีผล และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ ดี โดยราคาและเงื่ อนไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาเป็ นไว้ใน
รายงานประจาปี และ แบบ 56-1
นอกจากนี้ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่เคยพบว่าผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องเกี่ยวกับจริ ยธรรมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารทุ กคนต่ างเข้าใจหน้า ที่ รั บผิด ชอบของตนที่ ต ้องจัด ทาและส่ งรายงานการถื อ
หลักทรั พย์ของตน ของคู่ สมรส และของบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรั พ ย์
จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ไม่เคยพบว่ามี
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วง 1 เดื อน ก่อนที่ งบการเงิ นเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด และไม่พบว่า
ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่
เกี่ ย วข้อ งยึ ด ถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ หน้า ที่ ต ามภารกิ จของบริ ษ ทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและเที่ ย งธรรม
ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริ ษทั ได้ติดต่อสื่ อสารกับพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา รวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
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8. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3
ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
3
ท่าน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลือกมาจากกรรมการที่ เป็ นอิสระ
โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก ส่ วนขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการฯ ไม่ได้เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลและการบริ หารงานประจา
10. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่ จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
ซึ่ งเชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้


ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ในที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 ได้มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ในอัตราต่อไปนี้

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 ไม่เกิน 5 ล้านบาท และให้ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนอย่างเดียว ไม่มี
เบี้ยประชุม
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 2563 สามารถสรุ ปค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนได้ดงั นี้
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ตารางค่ าตอบแทนกรรมการทุกคณะประจาปี 2563

ลาดับ

คณะกรรมการบริษัท
จานวนการประชุม
19 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนการประชุม
10 ครั้ง

ค่ าตอบแทน
รายเดือนทั้งสิ้น
ม.ค.-ธ.ค. 63

19 / 19

7 / 10

600,000

19 / 19

-

240,000

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

19 / 19

-

240,000

กรรมการบริ ษทั

19 / 19

-

240,000

17 / 19
14 / 19

10 / 10
9 / 10

480,000
420,000
2,220,000

ชื่ อ – นามสกุล

1

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

2
3

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

4

นายชาย วัฒนสุวรรณ

5
6

นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง
นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รวม
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 ผู้บริหาร
จ านวนผู ้บ ริ หารในที่ น้ ี แบ่ ง ตามค าจ ากั ด ความของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคื อ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร 4 รายถัดมา โดยนับผูบ้ ริ หารในลาดับที่ 4
ทุกราย ซึ่ งในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 11.31 ล้ านบาท
11. การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 19 ครั้ง และ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 10 ครั้ ง โดยมี ก รรมการเข้า ร่ ว มประชุ ม ครบองค์ ป ระชุ ม ทุ ก ครั้ ง และมี ก ารจดบัน ทึ ก การประชุ ม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมิ นของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุ รกิ จที่ ดาเนิ นอยู่
พอสรุ ปสาระสาคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
(1) ด้ านองค์ ก รและสภาพแวดล้ อ ม บริ ษทั ฯ ได้มีการปรั บปรุ งโครงสร้ างการบริ หารให้เ หมาะกับ
การขยายตัวของธุ รกิจ และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน ตลอดจนการปรับปรุ งระเบียบคาสัง่ และพัฒนา
บุคคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ
(2) ด้ านการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯ เช่น ความเสี่ ยงด้านผลิตภัณฑ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิน ตลอดจนการให้สินเชื่ อ ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้มี
การทบทวนหารื อกันอย่างสม่าเสมอ
(3) ด้ านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั ฯ ได้กาหนดอานาจดาเนิ นการโดยแบ่ งแยก
หน้า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบในการอนุ มตั ิ การบันทึ กรายการ และหน้า ที่ ในการดู แลรั กษาทรั พ ย์สิ น เพื่ อเป็ นการ
ตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
(4) ด้ า นระบบสารสนเทศและสื่ อสารข้ อ มู ล บริ ษัท ฯ ได้จัด ระบบรายงานข้อ มู ล การบริ หารแก่
คณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและทันกาล และได้ปรั บปรุ งเครื่ องมื อและระบบสารสนเทศ
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
(5) ด้ านการติดตามและประเมินผล บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งประเมิน
ผลระบบการควบคุ มภายใน โดยผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยขึ้ นตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถื อปฏิ บตั ิ อย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพิ นิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ ดี
ที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริ ตหรื อดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูด้ ู แลรั บผิดชอบเกี่ ยวกับคุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุ มภายใน และความเห็ นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ตระหนักดี ว่าข้อมู ลของบริ ษ ทั ฯ ทั้งที่ เกี่ ยวกับการเงิ นและที่ ไ ม่ ใช่ การเงิ น ล้ว น
มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ จึงได้กาชับให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการ
ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่ งฝ่ าย
จัดการของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและยึดถือปฏิ บตั ิ ตลอดมา ผูล้ งทุนสามารถติ ดต่อขอทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ที่
ฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511 6040 โทรสาร 0-2511 6049

E-mail address: tana.u@shunthaiglove.com. /Website: www.shunthaiglove.com
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บุคลากร
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 635 คน เป็ นเพศชายจานวน 274 คน และ
เป็ นเพศหญิงจานวน 333 คน แบ่งเป็ นสัญชาติไทย จานวน 256 คน และสัญชาติอื่น ๆ จานวน 351 คน แบ่งตามสาย
งานหลักได้ดงั นี้
1. สายงานด้านบริ หารจานวน 88 คน
2. สายงานด้านการผลิตจานวน 519 คน
ข) ผลตอบแทนโดยรวม
บริ ษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน และค่าจ้างรายวัน โดยในปี 2563 มีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้
- ผลตอบแทนพนักงาน รวม 126.67 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสวัสดิ การอื่นๆ เช่ น ชุ ดเครื่ องแบบพนักงาน, หอพักชาย - หญิง, รถรับ - ส่ งพนักงาน,
ค่ า อาหาร, เงิ นพิ เ ศษ (ความยากง่ า ยของการปฏิ บัติงาน), ค่ า ล่ วงเวลา, ค่ า กะ, ค่ า ต าแหน่ ง , ค่ า เดิ นทางค่ าที่ พกั
และกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงานอีกด้วย
ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงานของ
แต่ละฝ่ าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่ น อบรมเกี่ ยวกับระเบี ยบข้อบังคับและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องตามกฎหมายของทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมทางการผลิต, อบรมด้าน
มาตรฐานบัญชีและงบการเงิน, อบรมมาตรฐาน ISO , การพัฒนาฝี มือแรงงาน, อบรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กลต. ที่จดั ให้กบั บริ ษทั จดทะเบียน, เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์ อบรมระบบการผลิต, อบรมคลอรี น, อบรม
เรื่ องทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็ นต้น
นอกจากนั้น มี การวัดมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน หลังจากได้ผ่านการฝึ กอบรม เพื่ อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการปฎิบตั ิงาน และเพื่อใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ให้ความเชื่อมัน่ ในระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เนื่องจากมีกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องของเจ้าหน้าที่ ทุกคน ตั้งแต่ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่ มีบทบาท และความรับผิดชอบ
ร่ วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุผลว่าผลการดาเนิ นงาน
ทุกหน่วยงานในบริ ษทั ฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูป้ ระเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึ กใน
จริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสาคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มี
ระบบการควบคุ มและตรวจสอบภายในที่ มีประสิ ทธิ ภ าพทั่วทั้งองค์กร แต่ ย งั คงรั กษาความคล่ องตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กากับ ประเมินผล และสอบทานการทางานได้ดว้ ยตนเอง เพื่อลด
ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต และการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้องตามทานองครองธรรม รวมทั้งป้ องกันการกระทาที่ผิด
กฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้า ที่ พิจารณาความเพี ย งพอของระบบควบคุ มภายในของบริ ษ ทั โดย
ทบทวนผลการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่ งเน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง พิจารณารายงานสาคัญในงบการเงิ นและสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิ น
เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิ บตั ิ งานตามมาตรฐานบัญชี , ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรื อได้พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มี
การปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป

การตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มี หน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานต่ างๆ อย่างเป็ นอิ สระ
โดยทาการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน จัดทารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบเพื่ อรายงานโดยตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่ อกรรมการผูจ้ ดั การในด้า นงาน
บริ หารจัดการ รวมทั้งให้คาปรึ กษา แนะนาเพื่ อปรั บปรุ งระบบการทางาน พร้ อมทั้งจัดให้มีการประชุ มชี้ แจง
ผลการตรวจสอบกับฝ่ ายต่างๆ ทุกไตรมาส และได้มีการประสานงานกับผูบ้ ริ หารในการเสนอแนวทางป้ องกัน
ความเสี่ ย งในด้า นต่ า งๆ ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่ า บริ ษ ัท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี แ ละเพี ย งพอ
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั จ้าง บริ ษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก มาทาหน้าที่
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ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริ หารความเสี่ ยง, การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร,
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติ ดตาม และประเมิ นผลของบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การหรื อการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการภายใต้พ้ืนฐาน
การค้าปกติทวั่ ไปที่ยึดผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสู งสุ ด โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาซื้ อขายในราคา
ตลาด เช่นเดียวกับที่ซ้ื อขายกับบุคคลภายนอก และใช้เงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินงาน
และบริ หารการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วตั ถุดิบ จนถึงคุณภาพของสิ นค้าที่
นาออกไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้าให้นามาซึ่ งความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า

มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมัติทารายการระหว่ างกัน
การเข้าทารายการซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริ ษทั ฯ มีการยึดหลักการเพื่อให้เกิด
ความโปร่ งใส และเป็ นธรรม ต่ อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายโดยเท่ าเที ยมกัน โดยกาหนดขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทารายการ
ระหว่า งกัน โดยตรวจสอบความสมเหตุ ส มผลในการท ารายการดังกล่ า ว เพื่ อดู แลไม่ ให้เ กิ ด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยพิจารณาว่ารายการนั้นเกิ ดขึ้นเนื่ องจากการดาเนิ นงานตามปกติ เช่นเดี ยวกับที่ ปฏิ บตั ิ กบั คู่คา้ ราย
อื่นๆ เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษทั และอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่
หรื อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.)

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายในการทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น จะถูกกาหนดโดยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสาคัญ
ดังนั้น จึ งต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิ ตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดอย่างถูกต้อง และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไปที่เป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว

- ไม่ มีรายการระหว่ างกัน -
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ซันไทยอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อยาง จากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ย
กรรมการอิ สระ จานวน 3 ท่ าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิดา้ นการเงิ น การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารจัดการ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 10 ครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้
 การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี 2563 นโยบายบัญชี ที่
สาคัญและรายการทางการเงินที่มีนยั สาคัญ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ น
และรายการทางบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการ
เงิ นของไทย โดยหารื อร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี สอบทานประเด็นที่ มีสาระสาคัญ รวมถึ งการเปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินมีความน่าเชื่อถือได้ โปร่ งใส ถูกต้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ นว่า งบการเงิ นดังกล่ า วได้แ สดงฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ค วามส าคัญสู งสุ ด ของการมี ร ะบบควบคุ มภายในที่ ดี เนื่ องจากมี ผ ล
ต่อการดาเนินงานตามแผนงานของบริ ษทั ฯ ที่ได้วางไว้ ตลอดจนมีผลต่อการป้ องกันการทุจริ ตและการเอื้อประโยชน์
ในรู ป แบบต่ า งๆ และให้หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ อย่า งเป็ นอิ ส ระตามกรอบอานาจหน้า ที่
โดยในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริ ษทั ฯ จึงตัดสิ นใจให้มีการคัดเลือกและพิจารณาว่าจ้างบริ ษทั ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การงานประเมินระบบควบคุมภายในที่มีความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์โดย
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ตรงเกี่ ยวกับด้านการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อวางแนวทางในการทบทวนปรับปรุ งระบบควบคุมภายใน
การจัดทาเอกสารระบบงานด้านบัญชี และการเงิ น รวมทั้งคู่มือปฏิ บตั ิ งาน โดยปรับปรุ งเพิ่มเติ มจากเดิ มที่ บริ ษทั ฯ
ได้มีการจัดทาอยู่แล้วให้ครบถ้วน ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มี
ความเหมาะสม ถูกต้อง และเพียงพอในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
 การบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายจัด การได้ให้ค วามสาคัญกับ การบริ หาร
ความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุ รกิจ และมีการทบทวนแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของธุรกิจอยูเ่ สมอเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษทั
ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง แต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแล
ติดตามการบริ หารความเสี่ ยงแทนไปก่อนจนกว่าจะมีคาสัง่ แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญในการพิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และรายการที่ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อมี
ความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
 การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนบัญชีของผูส้ อบบัญชี
โดยได้พิจารณาจากคุ ณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ทักษะความรู ้ ความสามารถ ความน่ าเชื่ อถื อ ความเป็ นอิ สระใน
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ ตลอดจนมี
คุณสมบัติตรงตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
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อย่า งไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า การสอบทานรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ มภายใน
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตลอดจนการกากับดู แลกิ จการที่ ดีน้ นั ได้ให้ความสาคัญ ความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่
เพื่ อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่ อผูถ้ ื อหุ ้น อี กทั้งให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลในการ
ดาเนิ นงานให้สามารถทาผลกาไรกลับไปสู่ คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) ได้ตามแผนที่วางไว้อย่าง
เหมาะสม

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

(นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงิน
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บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ เฉพาะของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมื อยาง จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและ
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะ
กิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิ จการของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ซันไทย
อุตสาหกรรมถุงมื อยาง จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการ
ดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่นในบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้
ชาระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าโดยมีลูกหนี้ ค่าหุ ้นค้างในงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิ น 179.45 ล้านบาท ผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณารับรู ้สดั ส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมในอัตราร้อยละ 48.25 ตาม สัดส่ วนการ
ถื อหุ ้นที่ ได้จดทะเบี ย นไว้กับ กระทรวงพาณิ ชย์ ถึ งแม้บริ ษทั ฯจะได้จ่ายชาระมู ลค่ า หุ ้น ที่ มีสัดส่ วนสู งกว่าที่ ไ ด้จด
ทะเบียนไว้ เนื่องจากผูถ้ ือหุ น้ อีกส่ วนหนึ่ งยังไม่ได้จ่ายชาระค่าหุ น้ จานวน 179.45 ล้านบาท ซึ่ งผูบ้ ริ หารและทนายความ
ที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็ นโมฆะ และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ฯ
ได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาล โดยศาลได้นดั ไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 27 เมษายน 2564 และ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
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ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องที่เน้นดังกล่าวข้างต้น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรั บปี ปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ความเสี่ยง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 144.59 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 11.38 ของสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้หยุดดาเนิ นกิจการตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ทาให้มีผลขาดทุนจากการดาเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นข้อ
บ่ งชี้ ว่าเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยอาจเกิ ด การด้อยค่ า โดยทรั พย์สินส่ วนใหญ่ข องบริ ษทั ย่อยเป็ นที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ผูบ้ ริ หารจึ งได้ว่าจ้างให้มีการประเมิ นราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่ งผูป้ ระเมินอิสระได้
ดาเนิ นการประเมินราคาที่ ดินโดยใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด Market Approach อาคารและอุปกรณ์ใช้วิธีตน้ ทุน
ทดแทนสุ ทธิ Depreciate Replacement Cost เพื่อให้ผบู ้ ริ หารใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณามูลค่าของกิจการ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ เนื่ องจากมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีสาระสาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ
และเกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ สาคัญของผูป้ ระเมินอิสระและผูบ้ ริ หารในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และปฏิบตั ิวิธีการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
- ทาความเข้าใจและประเมินวิธีที่ผูป้ ระเมินอิสระใช้ในการประเมินราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ว่ามี
ความเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
- ทาความเข้าใจสมมติฐานต่างๆ ที่ผปู ้ ระเมินอิสระใช้ว่ามีความสมเหตุสมผลสามารถเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
ทัว่ ไปได้ เช่น การเปรี ยบเทียบราคาประกาศขายของที่ ดินข้างเคียง ตลอดจนการเปรี ยบเที ยบมูลค่าต้นทุน
การก่อสร้างกับราคาประเมินค่าก่อสร้างจากประกาศของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และความเป็ นอิสระของผูป้ ระเมินอิสระ
- เปรี ยบเที ยบมูลค่าทรัพย์สินตามรายงานการประเมิ นของผูป้ ระเมิ นอิสระกับทะเบี ยนทรัพย์สินและยอด
คงเหลื อ ตามบัญ ชี ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และตรวจสอบการอนุ ม ัติ ก ารตั้ง ค่ า เผื่ อการด้อ ยค่ า ของ
ทรัพย์สิน
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- เข้าสังเกตการณ์ทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริ ง และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้หยุดดาเนิ น
กิจการจริ ง
- เปรี ยบเที ยบมูลค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ กับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เพื่อประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
เรื่ องอื่น
งบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ซัน ไทยอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยาง จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่ อ ย และงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่ นในสานักงานเดี ยวกันกับข้าพเจ้า ตามรายงานลงวันที่
31 มี นาคม 2563 ซึ่ งแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไข และมี วรรคเน้นการเปลี่ ยนแปลงกรรมการทาให้บริ ษ ทั ฯ
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ร่ วมได้รวมถึงผูบ้ ริ หารและทนายความที่ ปรึ กษาของบริ ษทั ฯเชื่ อว่าการจดทะเบียน
เพิ่มทุนของบริ ษทั ร่ วมถือเป็ นโมฆะ
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่ อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึ ง
งบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่า รายงานประจาปี จะถู กจัด เตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคื อ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่การกากับดูแลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของบริ ษัทในการดาเนิ นงานต่ อ เนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

-

-

-

-

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลง
ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุ มดู แล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลในเรื่ องต่ างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการกากับดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จารณาเรื่ องต่ า งๆ ที่ มีนัย ส าคัญมากที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่า นี้ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ ให้เ ปิ ดเผยต่ อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: พันบาท
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

5
4, 6
4
7

472,277
48,257
98,628
397
619,559

75,537
73,556
108,487
3
257,583

468,775
47,874
4,000
98,628
4
619,281

75,537
73,556
108,487
3
257,583

21.1
8
8
9
4, 10, 21.1

25,826
308,462
465,631
68
13,769
1,586
815,342
1,434,901

15,637
226,205
468,952
296
1,413
712,503
970,086

25,826
144,593
465,631
68
13,769
1,515
651,402
1,270,683

15,637
226,205
468,952
296
1,413
712,503
970,086

11
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

4, 12

154,798
26
7,475
40,846
352
203,497

118,628
118,628

123,864
40,846
352
165,062

118,628
118,628

11

5,987

5,987

5,987

5,987

13

5,768

4,592

5,768

4,592

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

11,755

10,579

11,755

10,579

รวมหนีส้ ิน

215,252

129,207

176,817

129,207

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

4

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,633,859,004 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท ในปี 2563 และ

14

816,930

19,978,103

816,930

19,978,103

ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ

14
14

816,930
-

15,982,477
(13,756,114)

816,930
-

15,982,477
(13,756,114)

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

15

13,000
312,433
23,949

(1,409,433)
23,949

13,000
239,987
23,949

(1,409,433)
23,949

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,166,312
53,337

840,879
-

1,093,866
-

840,879
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,219,649

840,879

1,093,866

840,879

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,434,901

970,086

1,270,683

970,086

หุ้นสามัญ 19,978,103,486 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ในปี 2562
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,633,859,004 หุ ้น มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท ในปี 2563 และ
หุ้นสามัญ 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ในปี 2562

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563
บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

หมายเหตุ

2563

2562

2563

4

1,182,660
(763,063)
419,597
3,211
2,823

662,603
(654,785)
7,818
3,215
(812)

1,181,938
(759,627)
422,311
3,181
2,823

2562
662,603
(654,785)
7,818
3,215
(812)

(937)

20

(937)

20

(17,724)
(62,884)
344,086
344,086
(911)
343,175
(27,183)
315,992

(14,116)
(38,298)
(50,518)
(92,691)
(136,922)
(229,613)
(155)
(229,768)
(229,768)

(17,597)
(81,612)
(47,437)
280,732
280,732
(172)
280,560
(27,183)
253,377

(14,116)
(144,630)
(38,298)
(50,518)
(237,321)
(237,321)
(155)
(237,476)
(237,476)

กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
กลับรายการ(หนี้สงสัยจะสู ญ)
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

8

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

4

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

16

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กลับรายการกาไรจากการตีราคาที่ดินในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ จากภาษี

-

(7,708)

-

-

(390)

192

(390)

192

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนักงานที่กาหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(390)

(7,516)

(390)

192

315,602

(237,284)

252,987

(237,284)

การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน):
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่

325,823

(229,768)

253,377

(9,831)

-

-

315,992

(229,768)

253,377

(237,476)

325,433

(237,284)

252,987

(237,284)

(9,831)

-

-

315,602

(237,284)

252,987

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่

18

0.013

(0.007)

0.010

จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ น้ )

18

24,257,872

31,964,953

24,257,872

(237,476)
-

(237,284)
(0.007)
31,964,953
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563
บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กาไร(ขาดทุน)สะสม

หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ น้ สาหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ น้ สาหรับปี :
ทุนสารองตามกฏหมาย
การลดหุ น้ สามัญ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

15
14
8

หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจาก
การวัดมูลค่า

ส่วนเกินทุน
จาก

ส่วนเกิน
ทุนจาก

ใหม่ของ
ผลประโยชน์

การตีราคา
ที่ดินและ

การตีราคา
ที่ดิน

รวม
องค์ประกอบ
อื่น

รวมส่วน
ของ

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มี

ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนต่ากว่า

ที่ออกและชาระ
แล้ว

มูลค่าหุ้นสามัญ

สารอง
ตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

พนักงานที่
กาหนดไว้

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ในบริ ษทั
ร่ วม

ของส่วนของผู้
ถือหุ้น

ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่

อานาจควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

15,982,477

(13,756,114)

-

(1,179,857)

-

23,949

7,708

31,657

1,078,163

-

1,078,163

15,982,477

(13,756,114)

-

(229,576)
(1,409,433)

-

23,949

(7,708)
-

(7,708)
23,949

(237,284)
840,879

-

(237,284)
840,879

(15,165,547)

13,756,114

13,000
-

(13,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,409,433

-

390

-

63,168
(9,831)

63,168
315,602

53,337

1,219,649

-

-

-

(390)

-

390

-

-

-

325,823

(390)

-

-

(390)

325,433

816,930

-

13,000

312,433

-

23,949

-

23,949

1,166,312
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้นสำหรับปี :
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้นสำหรับปี :
ทุนสำรองตำมกฏหมำย
กำรลดหุ้นสำมัญ
โอนไปกำไร(ขำดทุน)สะสม
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

15
14

ทุนเรื อนหุ้น
ทีอ่ อกและชำระแล้ว
15,982,477

หน่วย: พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร(ขำดทุน)สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ
ส่วนเกินทุนจำก
ส่วนต่ำกว่ำ
ใหม่ของผลประโยชน์
กำรตีรำคำทีด่ นิ และ
มูลค่ำหุ้นสำมัญ สำรองตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร
พนักงำนทีก่ ำหนดไว้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
(13,756,114)
(1,172,149)
23,949

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
23,949
1,078,163

15,982,477

(13,756,114)

-

(237,284)
(1,409,433)

-

23,949

23,949

(237,284)
840,879

(15,165,547)
816,930

13,756,114
-

13,000
13,000

(13,000)
1,409,433
(390)
253,377
239,987

390
(390)
-

23,949

390
(390)
23,949

252,987
1,093,866
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
รำยกำรปรับกระทบขำดทุนสำหรับปี เ ป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)สุทธิ
จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย
หนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผือ่ มูลค่ำสินค้ำลดลง(กลับรำยกำร)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ถำวร
ขำดทุนจำกกำรขำยและตัดจำหน่ ำยอสังหำริ มทรัพย์เ พื่อกำรลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน(กลับรำยกำร)
(กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจริ ง
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิ รรมตรำสำรอนุ พนั ธ์
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สินทรัพย์ดำเนิ นงำน - (เพิ่มขึ้ น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดำเนิ นงำน - เพิ่มขึ้ น(ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
จ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย
จ่ำยภำษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562

2563

2562

315,992

(229,768)

253,377

(237,476)

27,183
65,178
937
(2,304)
(244)
1,114
(864)

56,487
385
2,299
136,922
38,298
(161)
1,386

27,183
56,706
937
(4,771)
81,612
(244)
688

56,487
385
2,299
144,630
38,298
(161)
1,386

3,766
352
(381)
911

(247)
(88)
(289)
155

3,766
352
(381)
172

(247)
(88)
(289)
155

411,640

5,379

419,397

5,379

21,379
15,403
(103)

39,509
(1,669)
(7)

20,878
14,630
(103)

39,509
(1,669)
(7)

(1,111)
447,208
(172)
(8)
447,028

19,127
62,339
(86)
(155)
(3)
62,095

(879)
453,923
(172)
(9)
453,742

19,127
62,339
(86)
(155)
(3)
62,095
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้ น
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ถำวร
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เ พื่อกำรลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกดอกเบี้ย
เงินสดรับจำกบริ ษทั ย่อยทีค่ วบคุมในระหว่ำงปี
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

การเปิ ดเผยข้ อ มูล เกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เ งินสด
เจ้ำหนี้ ซ้ือสินทรัพย์เ พิ่มขึ้ น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562

(10,189)
(46,916)
244
2,830
(24)
381
2,016
(51,658)

(182)
(33,245)
161
(94)
289
(33,071)

(10,189)
(4,000)
(46,916)
244
(24)
381
(60,504)

(182)
(33,245)
161
(94)
289
(33,071)

(180)
1,550
1,370
396,740
75,537
472,277

29,024
46,513
75,537

393,238
75,537
468,775

29,024
46,513
75,537

1,782

2,484

1,782

2,484
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2531 และได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ซึ่ งเป็ นวันที่หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
ได้รับอนุญาตให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 อาคาร
พร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้องเลขที่ 608 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 9,
14, 52/18 , 52/19 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมี หน่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงิ นดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ
ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงิ นที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติ ฐานมาจากประสบการณ์ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผล
ภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมู ลจากแหล่งอื่ นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการกาหนดจานวน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่ เกิดขึ้ นจริ งจากการตั้งข้อสมมติ ฐานต่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (“NRE”) ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และอานาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผลทาให้บริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุมใน NRE (หมายเหตุ 8)
ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกัน
เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

บริ ษทั
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้
เอเนอร์ จ้ ี จำกัด

ประเภทธุ รกิจ ประเภทธุ รกิจ
ผลิตและจำหน่ ำยพลังงำนชีวมวลครบวงจร
และผลิตกระแสไฟฟ้ ำจำกชีวมวลและขยะ

อัตรำร้อยละของกำร
ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ
48.25

ข) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ง)ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิ นรวมนี้
แล้ว
งบการเงิ นของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯจะถือหุ ้นอยู่น้อย
กว่าร้อยละ 50 เนื่องจากบริ ษทั ฯมีอานาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าว
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ น
ของบริ ษทั ฯและแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นรวมและส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2563) และฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มีร อบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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และบริ ษทั ย่อย ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า ซึ่ งสรุ ปการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ และผลกระทบได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 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
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการตี ความ
มาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าเงิ นทุนโดยใช้หลักการเช่นเดี ยวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ผลกระทบต่ องบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้
วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกับกาไรสะสม
ต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเที ยบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการ
ปรับปรุ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรกที่ มีต่องบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 เป็ นดังนี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
31 ธันวำคม 2562 กำรเงินฉบับที่ 9
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ี ภำระผูกพัน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์

3
15,637
15,640

(3)
3
(15,637)
15,637
-

1 มกรำคม 2563

3
15,637
15,640

เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจที่ใช้จดั การสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดด้วย
ราคาทุ นตัดจาหน่ าย ยกเว้นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นประเภทเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ วดั ด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนที่บนั ทึกในบัญชีเงินลงทุนชัว่ คราว
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สัญญาอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ดงั ต่อไปนี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
1 มกรำคม 2563
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น)หมุนเวียน
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อค้ำ

(352)

140

การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีรายการลูกหนี้ การค้าและเงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันที่ตอ้ งมีการพิจารณาผลขาดทุ นด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น กลุ่มบริ ษทั ได้ปรั บปรุ งผลกระทบต่ องบการเงิ น ณ วันที่ นามาตรฐานรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาใช้ ดังนี้
ลูกหนี้การค้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
ตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ การค้าตามความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่
มีลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลาเกินกาหนดชาระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่าย
ชาระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ยอดลูกหนี้
ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้ กำรค้ำ

ยังไม่ถึง
กำหนดชำระ
46,740
416

ไม่เกิน 3 เดือน
12,453
468

เกินกว่ำ 12
เดือน
53,169
52,285

รวม
112,362
53,169
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่
ในเดื อนมกราคม 2564 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
(ปรับปรุ ง 2563) ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งโดยเพิ่มแนวทางผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ 2 เรื่ อง ดังนี้
1) กรณี ที่ได้รับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ผูเ้ ช่าอาจเลือก
ไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่ าว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึ กการยินยอมลดค่าเช่ า นั้น
เสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า” ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2563
2) กรณี การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาหรับ
การจัดทางบการเงิ นที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลื อกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลื อกเพิ่ มเติ มทางบัญชี โดยเลื อกที่ จะไม่นาข้อมูลที่ มีการ
คาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
ลูกหนี้การค้าตามวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach)
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ จากการขาย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า เมื่อได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบ
สิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการ
สิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือเป็ นเงินที่กลุ่มบริ ษทั เก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป ส่ วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากกระแสรายวันซึ่ งเป็ นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสู งและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่แน่นอนและ
มีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้ การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชาระ ในกรณี
ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผล
ขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ผล
ขาดทุนตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงิน
การจัดประเภทรายการ
การจัดประเภทรายการขึ้ นอยู่กบั โมเดลธุ รกิ จ (Business Model) ของกิ จการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
• รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกาไรหรื อขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จ
ในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่
สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่ า
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงิ นที่ ไม่ได้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
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การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
• ราคาทุนตัดจาหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงิ นต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์

ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู ้โดยตรงในกาไรหรื อขาดทุนและแสดงรายการใน
กาไร/(ขาดทุน)อื่ น พร้ อมกับกาไรขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยน รายการขาดทุ นจากการด้อยค่ าแสดงเป็ นกาไรหรื อ
ขาดทุน
• มูลค่ า ยุติ ธรรมผ่ า นกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น (FVOCI) – สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นต้อ งวัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธรรม

ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อรั บ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้
เกิ ด กระแสเงิ น สด ซึ่ งเป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ น ต้น และดอกเบี้ ย จากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที่ ก าหนดไว้ การ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อย
ค่า รายได้ดอกเบี้ย และกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้ากาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้อง
คานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน
• มูลค่ า ยุติ ธรรมผ่ า นกาไรหรื อขาดทุ น (FVPL) – สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ ไ ม่ เข้าเงื่ อนไขการวัด มู ล ค่ าด้ว ยราคาทุ น

ตัดจาหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ ที่
วัดมูลค่ า FVPL จะรั บรู ้ เป็ นกาไรหรื อขาดทุ น และแสดงรายการสุ ทธิ ในกาไร/(ขาดทุ น)อื่ นในรอบระยะเวลาที่ เ กิ ด
รายการ
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุ นต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมและบันทึ กกาไรขาดทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากาไรหรื อขาดทุ นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นขึ้ นอยู่กบั การจัดประเภทของตรา
สารทุน
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนยกเว้นสัญญาอนุพนั ธ์ที่ใช้สาหรับ
การป้องกันความเสี่ ยง
เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะ
ได้รับเงินปันผล
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การด้ อยค่ า
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย หรื อสิ นทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจาก
ภาระผูกพันวงเงิ นสิ นเชื่ อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิ ดเหตุการณ์ดา้ นเครดิต
เกิ ด ขึ้ นก่ อ น กลุ่ มบริ ษ ทั ใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิ จารณาค่ าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า โดยมี
ข้อยกเว้นสาหรับลูกหนี้ การค้า ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
- วิธีราคาทุน (เข้าก่อน-ออกก่อน)
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย
ต้นทุ นสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุ นที่ ซ้ื อ ต้นทุ นในการดัดแปลงหรื อต้นทุ นอื่ นเพื่ อให้สิ นค้าอยู่ในสภาพและสถานที่
ปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการ
ผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุนการผลิต
ส่ วนเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ นได้แก่ อสังหาริ มทรั พย์ที่ถือครองเพื่ อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากมูลค่ าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้
ในการบริ หารงาน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ค านวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้น ตรงตามอายุ ก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณ โดยมีอายุการให้ประโยชน์ต้ งั แต่ 3 - 20 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นที่ ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน แสดงด้วยราคาที่ ตีใหม่ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 การตี ราคาใหม่
ดาเนิ นการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อสิ นทรัพย์
ถูกขายหรื อตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี กาไรหรื อ
ขาดทุนจากการขายหรื อตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกาไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกส่ วนต่างซึ่ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
- บันทึ กรั บรู ้ ราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้ นจากการตี ราคาใหม่ในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรัพย์
ถาวร” ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงยอดคงค้างในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตาม
หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้จานวนที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนแล้ว ส่ วนที่
เพิ่มจากการตี ราคาใหม่น้ ี จะถูกรั บรู ้เป็ นรายได้ไม่เกิ นจานวนที่ เคยลดลงซึ่ งได้รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุ นงวด
ก่อนแล้ว
- รับรู ้ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์
นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร” อยู่ในส่ วนของผู ้
ถือหุ ้น ส่ วนที่ ลดลงจากการตี ราคาใหม่จะถูกนาไปหักออกจาก “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาสิ นทรั พย์ถาวร” ไม่เกิ น
จานวนซึ่ งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ชนิดเดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
เมื่อมีการจาหน่ายหรื อใช้ที่ดิน และอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่มีการประเมินราคา กลุ่มบริ ษทั จะตัดบัญชีส่วนเกิน
ทุนจากการตี ราคาสิ นทรั พย์ถาวรที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้บนั ทึ กไว้จากการประเมิ นราคาที่ ผ่านมาไปยังกาไรสะสมหรื อขาด
ทุนสะสม
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังต่อไปนี้

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

อายุการให้
ประโยชน์ (ปี )
20
20
5 ถึง 15
3 ถึง 10
5
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่กลุ่มบริ ษทั ได้มาแสดงในราคาทุ น หักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
(ถ้ามี)
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานในระยะเวลา3 ปี ถึง 5ปี
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีขอ้ บ่งชี้ วา่ มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า) ต่ากว่าราคา
ตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ด ังกล่ า ว โดยที่ การสอบทานจะพิ จารณาสิ นทรั พ ย์แ ต่ ละรายการ หรื อพิ จารณาจากหน่ ว ย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดย
การลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึกการปรับลดมูลค่าในกาไรขาดทุน
หรื อปรับลดส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ในกรณี ที่สินทรัพย์เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้ นมาก่อน กลุ่ม
บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในปี ก่อนๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะ
ไม่มีอยู่อีกต่อไป หรื อยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึ กไว้ในบัญชี รายได้อื่น หรื อนาไปเพิ่มส่ วนเกิ นทุน
จากการตีราคาของสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จานวนเงินที่เกิดจากการกลับรายการนี้ จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
(สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
สัญญาเช่า
สั ญญาเช่ า – กรณี กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะ
เป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับ
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่า
โดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนเงิ นของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่าย
ชาระใดๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใดๆ ที่เกิดขึ้น และ
ประมาณการต้นทุ นที่ จะเกิ ด ขึ้ นส าหรั บ ผูเ้ ช่ า ในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรั พ ย์อา้ งอิ ง การบู ร ณะสถานที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กาหนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ใดๆ
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หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่ า
เริ่ มมีผล ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่
สามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
 การจ่ายชาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้ อหา
ั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื ออัตรา ณ วันที่ สัญญาเช่ า
 การจ่ ายชาระค่ าเช่ าผันแปรที่ ข้ ึ นอยู่กบ
เริ่ มมีผล
 จานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
 ราคาใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ หากมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุ สมผลที่ กลุ่มบริ ษท
ั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อนั้น โดยราคาดังกล่าว
เป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิ เลือกซื้ อ และ
การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่ า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิ เลือกในการ
ยกเลิกสัญญา


กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริ ษทั จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้
วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ด
อายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่
กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อก
ซื้ อ กลุ่ มบริ ษ ทั ต้องคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาสิ นทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้จากวันที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ลจนถึ ง วันสิ้ นสุ ด อายุ ก ารใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการ
พิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้ สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงิ นที่ คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในอนาคต ซึ่ ง
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
 การเปลี่ยนแปลงดัชนี หรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
 การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
 กลุ่มบริ ษท
ั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้อง
รับรู ้จานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติ มจากการวัดมูลค่ าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน
สั ญญาเช่ าระยะสั้ น และสั ญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ มมี ลู ค่ าตา่

85 / 116

บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่า
ที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ บุค คลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ย วข้องกันยังหมายรวมถึ งกิ จการหรื อบุ คคลซึ่ งมี สิ ทธิ ออกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารคนสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่ม
บริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิ จการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลและกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั แต่ละรายการ กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซ้ื อกิจการ คือ วันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการระบุเกี่ยวกับ
การโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการรวมธุ รกิ จที่ ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ผซู ้ ้ื อถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่อน
หน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน ส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา กาไรจาก
การซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้เป็ นกาไรในงวดทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่ อขึ้ นเพื่ อจ่ ายชาระให้แ ก่ เ จ้า
ของเดิมและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึงมูลค่ายุติธรรม
ของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู ้เป็ นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เช่น ค่าที่
ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นต้น
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หากการบันทึ กบัญชี เมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุ รกิ จไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ การรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการ
ดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผล
ของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการ
วัดมูลค่าของจานวนต่างๆที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงิ น
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระหนี้ ที่เป็ น
เงิ นตราต่างประเทศและที่ เกิ ดการแปลงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นดังกล่าวได้บนั ทึ กทันที ในงบกาไรขาดทุ น
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือในวันสิ้ นปี ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง แสดงมูลค่า
โดยใช้อตั ราตลาดในวันนั้น กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นได้แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกประมาณการหนี้สินตามภาระหนี้สินตามกฎหมาย หรื อความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภาระหนี้สินจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ ตามภาระหนี้ สินดังกล่าวและสามารถ
ประมาณจานวนเงิ นได้อย่างน่าเชื่ อถือ กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนี้ สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินและปรับปรุ งมูลค่าของประมาณการหนี้สินตามประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบนั ในกรณี ที่มูลค่าของเงิน
ถูกกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา จานวนเงิ นประมาณการหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อ
ชาระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบนั
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
(ก) โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ กลุ่ม
บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางาน
ของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ตลอดระยะเวลาทางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูก
คิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการ
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หนี้ สินดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method)
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรั บรู ้ ทนั ที ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น ส่ วนผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกาไรขาดทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนในปี ที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มี
การบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึ กใน
งบกาไรขาดทุนโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวน
เท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่
ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า กลุ่ม
บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่ อง
สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กลุ่ม
บริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 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 กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมู ลค่ า
ยุติธรรมสาหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่ มีการวัดมูลค่ ายุติธรรมแบบเกิ ดขึ้ น
ประจา
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุ น)สุ ทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่ วง
น้ าหนักที่ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี
การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณ
การไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
การระบุภาระที่ต้องปฏิ บัติ
ในการระบุภาระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ในการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการถือเป็ นภาระที่
แยกจากกันหรื อไม่ กล่าวคือ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การ
ดังกล่าวสามารถระบุได้วา่ แยกจากสิ นค้าหรื อบริ การอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
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การกาหนดจังหวะเวลาของการรั บรู้ รายได้
ในการกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึ่ งหรื อเสร็ จสิ้ น ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั ิงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานของกิจการก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
การปฏิบตั ิงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจการสามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ ใน
การรับชาระสาหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็ จสิ้ นถึงปัจจุบนั
ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่ อนไขข้างต้น กิ จการจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจในการ
ประเมินว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้ นลงเมื่อใด
ในการคานวณรายได้ที่รับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงาน
เพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั ิงานของกิจการตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นดังกล่าวได้ลดลงอย่า งมี
สาระสาคัญหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อไม่น้ นั
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ า หากคาดว่า มู ลค่ า ที่ คาดว่า จะได้รับคื นต่ า กว่า มู ลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิ ดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั กิ จการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกันกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ลักษณะของควำมสัมพันธ์
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรร่ วมกัน

กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
1. บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์ จ้ ี จำกัด
2. บริ ษทั ไทยฮั้วยำงพำรำ จำกัด (มหำชน)
3. บริ ษทั แอดวำนซ์ เพำเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จำกัด
4. บริ ษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
5. บริ ษทั เอกสิ ทธิ์ ออโตเมชัน่ เทคโนโลยี จำกัด
6. บริ ษทั เอ็ม .อำร์ .ไอ. จำกัด

กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในหุ ้น
สามัญและ/หรื อเป็ นกรรมการชุดเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั มีรายการสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
รายการระหว่างกลุ่มบริษทั กับบุคคล
และบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ผู้ถือหุ้น
ดอกเบี้ยจ่ำย

460

-

-

-

MLR

-

รำคำทีต่ กลงร่ วมกันซึ่ง
ใกล้เคียงกับรำคำตลำด

บริษทั เอ็ม.อาร์ .ไอ. จากัด
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำในประเทศ

4,597

-

4,597

นโยบำยรำคำ
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กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนีอ้ ื่น
บริษทั นอร์ ทเทิร์น รีนิวเอเบิล้ เอเนอร์ จี้ จากัด
ลูกหนี้ อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

405
(405)
-

405
(405)
-

เงินให้ ก้ ยู ื มระยะสั้ นแก่ บริษทั ย่ อย
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์ จ้ ี จำกัด

-

-

4,000

-

2,010
820

-

2,010
820

-

49,500
5,500
18,000

49,500
5,500
18,000

49,500
5,500
18,000

49,500
5,500
18,000

เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บริษทั นอร์ ทเทิร์น รีนิวเอเบิล้ เอเนอร์ จี้ จากัด
อุปกรณ์โรงงำน (รำคำจ่ำยซื้อ)
ยำนพำหนะ (รำคำจ่ำยซื้อ)
บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชั่น จากัด
เครื่ องจักร - บอยเลอร์ (รำคำจ่ำยซื้อ)
ระบบควบคุมบอยเลอร์ (รำคำจ่ำยซื้อ)
โครงสร้ำงหลังคำ (รำคำจ่ำยซื้อ)
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หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
บริษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
เครื่ องจักร - ระบบประปำ (รำคำจ่ำยซื้อ)
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเครื่ องจักร
สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
บริษทั เอกสิ ทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จากัด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินมัดจำสัญญำ
บริ กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ ำ
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินมัดจำ
สุ ทธิ
ผู้ถือหุ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

45,595
(34,158)
11,437

45,595
(34,158)
11,437

45,595
(34,158)
11,437

45,595
(34,158)
11,437

36,000
(36,000)
-

36,000
(36,000)
-

36,000
(36,000)
-

36,000
(36,000)
-

7,475
626

-

-

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเป็ นหลักประกัน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา
ร้อยละ 6.97 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ทาสัญญา
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกัน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อย
ละ 6.25 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
บริ ษทั ฯซื้ อสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยการกาหนดราคาตามที่ตกลงในสัญญา
ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
10,904
11,331
110
108
11,014
11,439
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
เช็คทีถ่ ึงกำหนดรับชำระ
รวม

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
32
69
32
69
471,695
75,468
468,193
75,468
550
550
472,277
75,537
468,775
75,537

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – สุ ทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ - บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ค่ำใช้จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีซ้ือยังไม่ถึงกำหนด
อื่นๆ
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
114,990
112,362
95,545
112,362
(73,519)
(53,169)
(54,078)
(53,169)
41,471
59,193
41,467
59,193
-

405

405

405

37
3,546
672
2,531
6,786

(405)
4,300
4,170
3,897
1,996
14,363

(405)
3,488
417
2,502
6,407

(405)
4,300
4,170
3,897
1,996
14,363

48,257

73,556

47,874

73,556
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กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนีก้ ารค้า

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
27,405
46,740
27,405
46,740
15,000
72,585
114,990

12,453
53,169
112,362

15,000
53,140
95,545

12,453
53,169
112,362

เนื่ องจากลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ นเป็ นลูกหนี้ ระยะสั้น มูลค่าตามบัญชี ที่แสดงจึ งมี มูลค่าใกล้เคี ยงมูลค่ า
ยุติธรรม
7. สิ นค้ าคงเหลือ – สุ ทธิ

สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวมสิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

2563
35,772
26,844
34,777
8,654
106,047
(7,419)
98,628

2562
29,111
42,459
41,310
5,330
118,210
(9,723)
108,487

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
33,434
26,844
34,648
8,654
103,580
(4,952)
98,628

2562
29,111
42,459
41,310
5,330
118,210
(9,723)
108,487
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8. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย – สุ ทธิ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุ ทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบำท
บริ ษทั
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้
เอเนอร์ จ้ ี จำกัด (NRE)

ลักษณะ
ผลิตและจำหน่ ำยพลังงำน
ชีวมวลครบวงจร และผลิต
กระแสไฟฟ้ ำจำกชีวมวลและขยะ

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ

สัดส่ วน
เงินลงทุน

48.25

ทุนชำระแล้ว วิธีรำคำทุน

1,000,000

482,475
(337,882)
144,593

เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยหยุดประกอบกิ จการชัว่ คราวตั้งแต่วนั ที่ 11 เมษายน 2563 ฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อย
ค่ าเงิ นลงทุ นดังกล่าวให้สอดคล้องกับมูลค่ าของทรั พย์สินที่ ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นอิ สระ โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯได้
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวนเงิน 81.61 ล้านบาท
การรวมธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในบริ ษทั ร่ วม
เมื่ อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษ ทั นอร์ ท เทิ ร์ น รี นิวเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด บริ ษ ทั ร่ วมของบริ ษ ทั ฯ ได้จดทะเบี ยน
เปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ซึ่ งกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ จานวน 4 คนและบุคคลภายนอกอีก 2 คน รวมถึงได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ 2 คน และบุคคลภายนอก 1 คน โดยสองในสามคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุม
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้นางบการเงินของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมและจัดประเภทเป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่ งเป็ นวันที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั
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สิ นทรัพย์ ที่ได้ มาที่ระบุได้ และหนีส้ ิ นที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
เงินมัดจา - สุ ทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
หัก รับชาระเงินเพิ่มทุนหุน้ สามัญ
สิ นทรัพย์ สุทธิของบริษทั ร่ วมก่ อนรับชาระเงินเพิม่ ทุน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุมก่อนรับชาระเงินเพิ่มทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่มีอยูก่ ่อน ณ วันที่มีอานาจควบคุม
เงินเพิ่มทุนส่ วนของบริ ษทั **
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

หน่วย : พันบาท
2,016
394
592
3,241
292
320,878
71
(25,782)
(207)
(5,925)
(4,645)
(1,552)
289,373
(170,555)
118,818
(61,488)
57,330
168,875
226,205

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุมก่อนรับชาระเงินเพิ่มทุน
บวก เงินเพิ่มทุนส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม

61,488
1,680
63,168
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**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นในบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้ชาระค่าหุ ้นเต็มมูลค่า โดยมีลูกหนี้ ค่าหุ ้นค้างในงบ
การเงินของบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิน 179.45 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณารั บรู ้ สัดส่ วนเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยในงบการเงิ นรวมในอัตราร้ อยละ 48.25 ตาม
สัดส่ วนการถือหุน้ ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ ถึงแม้บริ ษทั ฯจะได้จ่ายชาระมูลค่าหุน้ ที่มีสดั ส่ วนสู งกว่าที่ได้
จดทะเบี ย นไว้ เนื่ อ งจากผู ถ้ ื อ หุ ้น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้จ่ า ยช าระค่ า หุ ้น จ านวน 179.45 ล้า นบาท ซึ่ งผู บ้ ริ ห ารและ
ทนายความที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็ นโมฆะ และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
บริ ษทั ฯได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาล โดยศาลได้นดั ไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 27 เมษายน 2564 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
บริ ษทั ย่อยมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
หน่ วย : พันบำท

ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้
เอเนอร์ จ้ ี จำกัด

เจ้ำของและสิ ทธิ ในกำร
ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง ออกเสี ยงทีถ่ ือโดยส่ วน
และสถำนที่
ได้เสี ยทีไ่ ม่มีอำนำจ
หลักของธุ รกิจ กำรควบคุม (ร้อยละ)
ไทย

51.75%

ขำดทุนเบ็ดเสร็ จจัดสรร
สำหรับส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มี
อำนำจควบคุม
2563
(9,831)

ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอำนำจ
ควบคุมสะสม
2563
53,337
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้
เอเนอร์ จ้ ี จำกัด
2563
4,278
308,533
42,435
53,337
51.75%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุม (ร้ อยละ)

753
(9,831)
(9,831)

รายได้
ขำดทุนสำหรับปี ส่ วนของส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนของส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำเนิ นงำน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

(6,713)
2,830
5,370
1,487

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย:

ชื่อบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้
เอเนอร์ จ้ ี จำกัด

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม – สุ ทธิ

ลักษณะธุ รกิจ
ผลิตและจำหน่ ำยพลังงำน
ชีวมวลครบวงจร และผลิต
กระแสไฟฟ้ ำจำกชีวมวล
และขยะ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินทีแ่ สดง งบกำรเงินเฉพำะ
เงินลงทุน
กิจกำร
สัดส่ วน ทุนชำระแล้ว วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีรำคำทุน
เงินลงทุน (%)
2562
2562
2562

48.25

1,000,000

226,205

482,475
(256,270)
226,205

99 / 116

บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ข้ อมูลทางการเงินของบริษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุ ปมีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน

6,535
320,949
36,559
1,552
หน่ วย : พันบำท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยได้รวม
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินมัดจำซื้อทีด่ ินและเครื่ องจักร
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนสุ ทธิ
กำไรเบ็ดเสร็ จอื่น

8,783
19,441
259
156,958
283,775
(15,977)

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงิ นกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วม ที่ รับรู ้ในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ น
ลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
2562
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
หัก รับชำระเงินเพิ่มทุนหุ ้นสำมัญ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วมก่อนรับชำระเงินเพิ่มทุน
สัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
เงินเพิ่มทุนส่ วนของบริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

289,373
(170,555)
118,818
48.25%
57,330
168,875
226,205
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9. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563
ราคาทุน
ทีด่ ินและส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน
โรงงำนและอำคำร
เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ทีด่ ินและส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน
โรงงำนและอำคำร
เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม

เพิ่มขึ้นจำก
กำรรวมธุ รกิจ

เพิ่มขึ้น

-

396,305
57,519
66,571
50,723

-

-

4,677
3,567
546
579,908

-

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563

(5,692)
(1,640)

396,305
57,519
60,879
49,083

-

(2,789)
(546)
(10,667)

4,677
778
569,241

2,151
10,845
18,571
10,873

352
2,754
2,002
2,908

(3,249)
(696)

2,503
13,599
17,324
13,085

4,306
3,182
49,928

254
202
8,472

(2,778)
(6,723)

4,560
606
51,677
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หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563
ค่าเผื่ อการด้อยค่า
ทีด่ ินและส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน
โรงงำนและอำคำร
เครื่ องจักร
รวม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

-

เพิ่มขึ้นจำก
กำรรวมธุ รกิจ

เพิ่มขึ้น

177,125
1,533
30,444
209,102

-

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563

ลดลง
-

177,125
1,533
30,444
209,102
308,462

มูลค่ ายุตธิ รรมของอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ทีด่ ินและส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน
เครื่ องจักร
สิ นทรัพย์อื่น (รำคำตำมบัญชี)
รวม

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
292,294
21,504
19,864
333,662
-

-

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์
ข้อมูลที่นามาใช้ ซึ่ งใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุนและวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ที่ดินจานวน 50.21 ล้านบาท และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวจานวน 1.47 ล้านบาท ได้ถูกนาไปวางเป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ ืม ซึ่ งบริ ษทั ย่อยกูย้ ืมจากบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 4)
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

10. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเฉพำะกิจกำร
รับเข้ำ /
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(โอนออก)

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563

ราคาทุน
ทีด่ ินและส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน
- รำคำทุนเดิม

75,057

-

-

-

75,057

- รำคำทีต่ ีเพิ่ม

29,936

-

-

-

29,936

อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร

233,012

315

-

2,801

236,128

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

897,885

17,980

(21,347)

21,679

916,197

10,655

348

-

-

11,003

6,011

820

-

-

6,831

258

33,671

-

(24,480)

9,449

1,252,814

53,134

(21,347)

-

1,284,601

10,649
129,444
566,697

819
8,938
45,700

(21,347)

-

11,468
138,382
591,050

9,167

909

-

-

6,009
721,966

89
56,455

(21,347)

-

10,076
6,098
757,074

11,851
50,045
61,896
468,952

-

-

-

เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ทีด่ ินและส่ วนปรับปรุ งทีด่ ิน
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่าเผื่ อการด้อยค่า
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

11,851
50,045
61,896
465,631
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินอิสระในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การประเมินราคาที่ดิน และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ใช้วิธีเทียบกับราคาตลาด (Market Approach)
- อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร ใช้วิธีราคาต้นทุนทดแทนสุ ทธิ (Depreciate Replacement Cost)
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ใช้วิธีราคาต้นทุนทดแทนสุ ทธิ (Depreciate Replacement Cost)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาที่ ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินแสดงอยู่ใน
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สุ ทธิ จากภาษีเป็ นจานวน 23.95 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งาน
อยูจ่ านวน 482.99 ล้านบาทและจานวน 458.04 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งที่มีอยู่หรื อที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคต
และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั ได้จดจานอง/จานาไว้เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อ
จากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21.1
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

11. สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ กำรค้ำ
ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำเสื่ อมสภำพ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ถำวร
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกำไรจำกกำรตีมูลค่ำสิ นทรัพย์ใหม่
สุ ทธิ

กำไร
(ขำดทุน)

ส่ วนประกอบ
ของกำไรขำดทุน
ณ วันที่
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม 2563

-

455
990
11,170

-

455
990
11,170

-

1,056
13,671

98
98

1,154
13,769

(5,987)
(5,987)

13,671

98

(5,987)
7,782

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนประกอบ
ณ วันที่
ของกำไรขำดทุน
ณ วันที่
1 มกรำคม 2562
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม 2562
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกำไรจำกกำรตีมูลค่ำสิ นทรัพย์ใหม่
รวมหนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(5,987)
(5,987)

-

(5,987)
(5,987)
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

12. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

เจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้ ซ้ือทรัพย์สิน
รำยได้รับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
83,585
94,024
78,089
94,024
13,225
6,218
19,320
31,755
695
71,213
154,798

3,477
4,436
16,652
39
24,604
118,628

3,318
6,218
14,320
21,792
127
45,775
123,864

3,477
4,436
16,652
39
24,604
118,628

เนื่ องจากเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นเป็ นเจ้าหนี้ ระยะสั้น มูลค่าตามบัญชี ที่แสดงจึ งมีมูลค่าใกล้เคี ยงมู ลค่ า
ยุติธรรม
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

13. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ ของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุ บนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์พนักงาน สาหรับแต่ ละปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันต้ นปี
ส่ วนทีร่ ับรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ส่ วนทีร่ ับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
ส่ วนทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐำนทำงประชำกรศำสตร์
ส่ วนทีเ่ กิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ทจี่ ำ่ ยในระหว่ำงปี
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุ รกิจ
ลดลงจำกพนักงำนลำออก
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันสิ้นปี

4,592

3,484

4,592

3,484

552
136
-

546
118
722

552
136
-

546
118
722

1,068

-

1,068

-

(884)
304
1,552
(1,552)

(192)
(86)
-

(884)
304
-

(192)
(86)
-

5,768

4,592

5,768

4,592
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาไรขาดทุน สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
494
1,148
494
1,148
(1,358)
238
194
238
(864)
1,386
688
1,386

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริ หำร
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการ
ของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติ เกี่ ย วกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยู่จนเกษี ยณในอนาคตอย่า งสมเหตุ ส มผล
ประมาณการจากตารางมรณะ
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำมรณะ
อัตรำหมุนเวียนพนักงำน
อำยุน้อยกว่ำ 31 ปี
อำยุต้งั แต่ 31 ปี ถึง 40 ปี
อำยุต้งั แต่ 41 ปี ถึง 50 ปี
อำยุต้งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป

อัตรำร้อยละ/ปี
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1.47
2.94
3.00
3.00
ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทย พ.ศ.2560
25.00
17.00
16.00
0.00

26.00
17.00
13.00
0.00
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บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
รายงานประจาปี 2563

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั
ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียน

ลดลง 1%
(721)
719
(43)

782
(672)
51

การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ที่ไม่มีการคิ ดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด
ดังนี้
หน่ วย: พันบำท
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี
มำกกว่ำ 10 ปี

682
4,681
14,253

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ ง
ได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้น
ไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบ
ให้บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.72 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้บนั ทึกผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนแล้วในปี 2562
14. ทุนเรื อนหุ้น

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติดงั นี้
1. การลดทุนจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้ชาระของบริ ษทั ฯจากจานวน 19,978,103,486 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท จานวนเงิ น
19,978,103,486 บาท เป็ นจานวน 15,982,476,502 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท จานวนเงิน 15,982,476,502 บาท และอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุ นจดทะเบี ยนดังกล่าว บริ ษทั ฯได้
ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากหุ ้นละ 1 บาท เป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งส่ งผลให้จานวนหุ ้นของ
บริ ษทั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจานวน 15,982,476,502 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจานวน 31,964,953,004 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
3. การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากจานวน 31,964,953,004 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จานวนเงิน 15,982,476,502
บาท เป็ นจานวน 1,633,859,004 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท จานวนเงิน 816,929,502 บาท เพื่อชดเชยส่ วนต่ากว่ามูลค่า
หุน้ สามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
30 กันยายน 2563
15. สารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯจะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นเงิ นทุน
สารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี ) จนกว่าทุ น
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
16. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สำหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รวม

40,854

-

(13,671)
27,183

-
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์
พนักงำนทีก่ ำหนดไว้

98

-

รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที่ใช้ สามารถ
แสดงได้ดงั นี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
2563
อัตรำภำษี
(ร้อยละ)
กำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยต้องห้ำมทำงภำษี
ค่ำใช้จำ่ ยทีม่ ี สิทธิ หักได้เพิ่มขึ้นจำกรำยจ่ำยทีจ่ ำ่ ยจริ ง
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ทไี่ ม่ได้บนั ทึก
ผลขำดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไ่ ม่รับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนสุ ทธิ ทำงภำษีทมี่ ี สิทธิ นำมำหักตำมกฎหมำย
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ผลกระทบจำกกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

20

7.92

2562

หน่ วย: พันบำท
343,175
68,635
1,583
(81)
493
3,602
(30,727)
(16,322)
27,183

อัตรำภำษี
(ร้อยละ)
20

-

หน่ วย: พันบำท
(229,768)
(45,954)
797
(41)
17,813
27,385
-
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หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
อัตรำภำษี
(ร้อยละ)

หน่ วย: พันบำท
280,560

กำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยต้องห้ำมทำงภำษี
ค่ำใช้จำ่ ยทีม่ ี สิทธิ หักได้เพิ่มขึ้นจำกรำยจ่ำยทีจ่ ำ่ ยจริ ง
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ทไี่ ม่ได้บนั ทึก
ขำดทุนสุ ทธิ ทำงภำษีทมี่ ี สิทธิ นำมำหักตำมกฎหมำย
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

2562

20

อัตรำภำษี
(ร้อยละ)

56,112
1,879
(81)
(30,727)
27,183

9.69

หน่ วย: พันบำท
(237,476)

20

-

(47,495)
797
(41)
46,739
-

17. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำ
ระหว่ำงผลิตลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ถำวร
(กลับรำยกำร)ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในต้นทุนขำย
ค่ำไฟฟ้ ำ
ค่ำซ่อมแซม

(11,999)
523,771
144,264
65,178
937
-

(15,930)
449,954
127,708
56,487
385
38,298

(11,291)
523,705
142,447
56,706
937
81,612
-

(15,930)
449,954
127,708
56,487
385
144,630
38,298

(2,304)
39,884
7,155

2,299
35,838
2,362

(4,771)
39,598
7,095

2,299
35,838
2,362
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18. กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 14.2) ทาให้จานวนหุน้ สามัญถัว
เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก และก าไร(ขาดทุ น )ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานของงบการเงิ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อการเปรี ยบเทียบกันของงบการเงิน บริ ษทั ฯจึงได้ปรับปรุ งจานวนหุ น้ สามัญที่นามาคานวณกาไร
(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ดังกล่าว
เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามจานวนหุ น้ ที่ออกและชาระแล้วในระหว่างปี
งบกำรเงินรวม
2563
2562
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ส่ วนทีเ่ ป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ (พันบำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำ หนัก
ตำมจำนวนหุ ้นทีอ่ อกและชำระแล้ว
ในระหว่ำงปี (พันหุ ้น)
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

325,823

(229,768)

253,377

(237,476)

24,257,872
0.013

31,964,953
(0.007)

24,257,872
0.010

31,964,953
(0.007)

19. ส่ วนการดาเนินงาน

บริ ษทั ฯดาเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือ
ยาง และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯประกอบธุ รกิ จการขายเชื้ อเพลิ งชี วมวล ดังนั้นรายได้ กาไร(ขาดทุน) และสิ นทรั พย์
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจที่กล่าวไว้
กลุ่มบริ ษทั มีสดั ส่ วนของยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

ยอดขำยสุ ทธิ ตำ่ งประเทศ
ยอดขำยสุ ทธิ ในประเทศ
รวม

(ร้อยละต่อยอดขำยสุ ทธิ รวม)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
37.76
61.93
37.78
62.75
62.24
38.07
62.22
37.25
100.00
100.00
100.00
100.00
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กลุ่มบริ ษทั มีสดั ส่ วนของยอดขายแบ่งตามรู ปแบบของลูกค้า สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

ยอดขำยสุ ทธิ - บุคคลธรรมดำ
ยอดขำยสุ ทธิ - นิ ติบคุ คล
รวม

หน่ วย: พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
52,563
39,985
52,480
39,985
1,130,097
622,618
1,129,458
622,618
1,182,660
662,603
1,181,938
662,603

20. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็ นกองทุ นจดทะเบี ย นโดยได้รับอนุ มตั ิ จากกระทรวงการคลังเมื่ อวันที่ 23 เมษายน 2547 ตามระเบี ยบกองทุ น
สมาชิ กต้องจ่ายเงิ นสะสมและบริ ษทั ฯ ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงิ นเดื อนพนักงาน บริ ษทั ได้
แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุ นให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พในส่ วนของบริ ษทั ฯที่ จ่ายสาหรับพนักงานและได้บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อ
ขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจานวนเงิน 0.49 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามลาดับ
21. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อ(เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น สัญญาซื้ อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ภาระค้ าประกันและหนี้ สินเพื่อการส่ งออกและนาเข้า) จากธนาคารในประเทศสองแห่ง
จานวนเงินรวม 52.85 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MOR และ MLR ต่อปี วงเงินสิ นเชื่ อนี้ ค้ าประกันโดยการ
จานาเงินฝากประจาของ บริ ษทั ฯ และจดจานอง/จานาที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งหรื อที่จะก่อสร้างขึ้ นใน
อนาคตและเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯส่ วนหนึ่ งตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 นอกจากนี้ สัญญา
เงินกูไ้ ด้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ ไว้ เช่น ห้ามบริ ษทั นาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเพิ่มเติ ม
เป็ นต้น
21.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับหนังสื อเลตเตอร์ ออฟเครดิตจากธนาคารให้แก่เจ้าหนี้
ค่าสิ นค้าเป็ นจานวนเงิน 7.28 ล้านบาท
21.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ น
จานวนเงิ นรวม 12.86 ล้านบาท และ 6.10 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งค้ าประกันโดยเงิ นฝากสถาบันการเงิ นที่มี
ภาระผูกพัน
21.4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ฯได้ตกลงทาสัญญาเช่าพื้นที่ สานักงานกับนิ ติบุคคล มีระยะเวลาการเช่ า
รวม 2 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกาหนด ซึ่ งบริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายค่าเช่ารวมในอัตรา
เดือนละ 36,750 บาท และค่าบริ การส่ วนกลางรวมเดือนละ 39,323 บาท
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22. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับข้ อมูลทางการเงิน

การรักษาระดับทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั นั้น เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคื นทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายการซื้ อวัตถุดิบและขายสิ นค้า
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 ดังนี้

สกุลเงิน

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
2563
(ล้ำน)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร

2562
(ล้ำน)
4.25
1.02

2563
(ล้ำน)
2.16
0.82

2562
(ล้ำน)
0.64
-

0.64
-

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อเกิ ดจากการที่ คู่สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิ บตั ิตามข้อตกลงที่ ให้ไว้กบั กลุ่ม
บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ เป็ นครั้งคราว
ราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ ที่บนั ทึ กในงบแสดงฐานะการเงิ นสุ ทธิ จากค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตสาหรับลูกหนี้
การค้าเป็ นมูลค่าสู งสุ ดที่เกิดจากความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที่ มีข ้อจากัด ในการใช้ เงิ นกู้ยื มระยะสั้นจากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้องกัน อย่า งไรก็ต าม เนื่ อ งจาก
สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาดหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีนอ้ ย กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ทาสัญญา
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มี อตั รำดอกเบี้ย มี อตั รำดอกเบี้ย
ไม่มีอตั รำ
คงที่
ลอยตัว
ดอกเบี้ย
2563 2562 2563 2562 2563 2562
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น -สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนี้ สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

-

อัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
2563
2562

- 453.00 64.71 19.27 10.83 472.27 75.54 0.13 - 0.25 0.20 - 0.75
- 48.25 73.56 48.25 73.56
-

15.82 15.64 10.00
0.03
7.48
-

รวม
2563 2562

-

-

-

0.40
-

-

0.40
25.82 15.64

- 154.79 118.63 154.79 118.63
- 0.03
- 7.48
- 0.35
- 0.35
-

0.50 1.15 - 1.50
0.44
6.25
-

-

หน่ วย: ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มี อตั รำดอกเบี้ย มี อตั รำดอกเบี้ย
คงที่
ลอยตัว
2563 2562 2563 2562
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น -สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย
2563 2562

รวม
2563 2562

อัตรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
2563
2562

- 449.50 64.71 19.27 10.83 468.77 75.54 0.13 - 0.25 0.20 - 0.75
- 47.87 73.56 47.87 73.56
4.00
- 4.00
6.97
15.82 15.64 10.00
- 25.82 15.64
0.50 1.15 - 1.50
-

-

-

- 123.86 118.63 123.86 118.63
- 0.35
- 0.35
-

-

-

23. การอนุมตั งิ บการเงิน

คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

116 / 116

