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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)ได้เริ่ มดาเนิ นธุ รกิ จ ตั้ง แต่
ปี 2531 และได้จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ัท มหาชน เมื่ อวันที่ 4 กันยายน 2544 ประกอบธุ รกิ จ หลัก เป็ นผูผ้ ลิ ต
จาหน่าย และส่งออกถุงมือยาง โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่งแบ่งย่อยเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
• ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) ใช้สาหรับงานผ่าตัด ถุงมือชนิ ดนี้ จะมีเนื้อบาง แข็งแรง มี
ความยาวถึงข้อศอก ต้องผ่านวิธีฆ่าเชื้อ 100% โดยใช้ รังสี แกรมมาสาหรับการบรรจุหีบห่อนั้น มีความประณี ต
และสะดวกเวลาแกะใช้งาน ถุงมือชนิดนี้ จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิง้ เพื่อป้องกันเชื้อโรค
• ถุงมือยางใช้ในงานตรวจโรคทัว่ ไป (Examination Glove) ใช้สาหรับงานตรวจโรคทัว่ ๆ ไป มี
ทั้งชนิ ดมีแป้ ง (Powdered) และชนิดไม่มีแป้ ง (Powder free) การผลิตถุงมือชนิ ดนี้ ตอ้ งออกแบบให้เหมาะกับ
การใช้งาน คือต้องสวมใส่ ได้ง่าย แกะห่อได้อย่างรวดเร็ ว ถุงมือประเภทนี้จะไม่มีขา้ งซ้ายขวา โดยออกแบบให้
เป็ น Ambidextrousคือสามารถสวมใส่ ได้ท้ งั 2 ข้าง ถุงมือชนิ ดนี้ มีความบาง กระชับมือ มีขนาดสั้นแค่ขอ้ มือ
และมีราคาไม่สูง ถุงมือชนิดนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ กระจาย
(2) ถุงมือยางสาหรับใช้ในครัวเรื อน (Household Glove) มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้
งานที่ตอ้ งสัมผัสกับน้ า หรื อผงซักฟอก มีอายุใช้งานนาน สาหรับการออกแบบนั้นจะเน้นความสวยงาม สวม
ใส่สบาย นุ่มมือ และบรรจุหีบห่ออย่างประณีต เพื่อดึงดูดความสนใจจากแม่บา้ น
(3) ถุ ง มื อยางที่ ใ ช้ใ นโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Glove) ถุงมื อ ส าหรั บ ใช้ง านทั่วไป ใช้
สาหรับการบรรจุ หีบห่ อไม่จาเป็ นต้องสวยงาม ถุงมือชนิ ดนี้ เหมาะสาหรั บใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่ น
อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร หรื อการทาอาหารสาเร็จรู ป เป็ นต้น
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย

คณะกรรมการได้มีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และ
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ
โดยคานึ งถึง การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth) ของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องหรื อ Stakeholders ใน
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)
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คณะกรรมการได้จัดให้บ ริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
วัตถุประสงค์
• ความโปร่ งใสและสอบทานได้ของการดาเนินธุรกิจ
• การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth) สาหรับ Stakeholders
• ลดต้นทุน (Cost Reduction)
• พัฒนาประสิ ทธิภาพด้านการตลาด
• ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการจัดการให้ทนั สมัย
• ปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล (Product Quality)
• พัฒนาสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product)
• สร้าง Brand Loyalty
เป้าหมาย
“มีกระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพ ระบบการจัดการที่ทนั สมัย เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน (Stakeholders) และผลิตสิ นค้าที่หลากหลายและ
ได้มาตรฐานสากล และเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยเน้นประสิ ทธิผลการผลิต และด้านการตลาดและการ
พัฒนาห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) อย่างต่อเนื่อง”
1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่ มแรก 30 ล้านบาท
ในปี 2541 บริ ษทั ฯได้ร่วมทุนกับ บริ ษทั บีมาร์ ค จากัด ประเทศอิตาลี จัดตั้ง บริ ษทั บีมาร์ ค ซันไทย
จากัด ในประเทศอิตาลี ทั้งนี้ เพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้าในประเทศอิตาลี และ
ทวีปยุโรป โดยการถือหุน้ ร้อยละ 40 (จานวน 46,920 หุน้ )
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบีย นเป็ น 75 ล้านบาท ซึ่ งเรี ยกชาระเต็มมูลค่า ในปี 2542 และ
เพิ่มเป็ น 125 ล้านบาท ซึ่งเรี ยกชาระเต็มมูลค่าในปี 2543 เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ และได้เริ่ ม
ดาเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้น
ในปี 2544 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 และ ได้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
ต่อมาที่ประชุมใหญ่วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 7/2544 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2544
ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 195 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 70 ล้านหุ้น ซึ่ งเป็ นการออก
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และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) จานวน 20 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท ส่วน
ที่เหลือเป็ นการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก จานวน 50 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.80 บาท
ปี 2545 นับเป็ นปี สาคัญของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากได้มีการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
และในปี เดียวกันนี้ เอง หุ ้นของบริ ษทั ฯได้เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ซึ่ ง
เปิ ดทาการซื้อขายวันแรกในวันที่ 1 สิ งหาคม 2545 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ “STHAI”
ในปี 2546 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ้นทุนของ บริ ษทั เอส.ที.เมด จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ที่จดั ตั้งเป็ น
บริ ษทั จากัดในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแถบทวีป
อเมริ กา โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ร้อยละ 19 (จานวน 95,000 หุน้ )
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จาก 195 ล้านบาท เป็ น
260 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 65 ล้านหุ ้น จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตราส่ วน 3 หุ้นเดิม ต่อ
1 หุ้ น ใหม่ ในราคาหุ้ น ละ 1 บาท ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2546 ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2546
ซึ่ งการเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้บริ ษทั ฯ มีทุนชาระแล้วเกิน 200 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจึงได้ดาเนินการย้ายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน MAI ไปเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ย นใน SET โดยท าการซื้ อ ขายในหมวดเวชภัณ ฑ์ แ ละเครื่ องส าอาง (Pharmaceutical Products &
Cosmetics) ใช้ชื่อย่อ “STHAI” เช่นเดิม โดยมีผลในระบบซื้ อขายหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 ซึ่ง
เป็ นวันเริ่ มรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในปี 2547 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญในบริ ษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผลิตและ
จาหน่ายเบาะและที่นอนที่ผลิตจากยางพาราโดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 5.77 (จานวน 80,000 หุน้ )
ปี 2549 บริ ษทั ฯ ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ครั้ งที่ 1 (STHAI-W1) และจัดสรรให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ครั้ งที่ 1 (ESOP-W1) มีจานวน
195,000,000 หน่วย และ 15,000,000 หน่วย ตามลาดับ โดยมีอายุ 3 ปี และมีการแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ซึ่งมีอตั ราการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ใน
ราคาหุน้ ละ 2 บาท
ปี 2551 ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มี มติ ให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 102,657,633 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
702,657,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 102,657,633 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ งจะ
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตราส่ วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1.70 บาทต่อหุ ้น ในการนี้ ได้มีผูม้ า
ใช้สิทธิ ในการจองซื้ อเป็ น จานวน 26,564,840 หุ้น เป็ นเงิน 45,160,228 บาท ซึ่ งยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการ
จาหน่ายไม่หมดอีก 76,092,793 หุน้
ดังนั้น ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ได้มีมติใ ห้
จัดสรรหุ ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน จานวน 76,092,793 หุ ้น โดยนามาจาหน่ายเป็ นครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้กบั ผู ้
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ถือหุ้นเดิมในอัตราส่ วน 5 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 1.70 บาท อนึ่ งมี ผูม้ าใช้สิทธิ ในการจองซื้ อเป็ น
จานวน 62,198,000 หุน้ เป็ นเงิน 105,736,600 บาท ซึ่งยังคงเหลือหุน้ ที่จาหน่ายไม่หมดอีก 13,894,793 หุน้
อนึ่ ง ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ได้มีมติให้ขาย
เงินลงทุนของ บริ ษทั เอส.ที.เมด จากัด และ บริ ษทั บีมาร์ค ซันไทย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุ้น
ร้อยละ 19 และร้อยละ 40 ตามลาดับ ซึ่งได้ขายหุ้นของ บริ ษทั เอส.ที.เมด จากัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
โดยขายให้กบั บุคคลภายนอกเป็ นจานวน 95,000 หุน้ ในราคา 10,000 เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ปี 2552 ได้มีการใช้สิทธิ เป็ นครั้งสุ ดท้าย สาหรับการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ที่จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ครั้งที่ 1 (STHAI-W1) และจัดสรร ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) โดยเริ่ มเปิ ดใช้สิทธิครั้งแรก เมื่อปี 2549 และหมดอายุในปี 2552 ซึ่งมีผมู ้ าใช้สิทธิ
จานวน 60,000 หุน้ ทาให้บริ ษทั มีทุนชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 499,453,373 บาท และมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ
702,657,633 บาท
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2552 ได้มีมติให้ขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั เลเท็กซ์ ซิ สเทมส์ จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จในการผลิ ตและจาหน่ ายเบาะและที่ นอน ที่ผลิตจาก
ยางพารา ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 5.77 (จานวน 80,000 หุ้น) และบริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวให้กับ
บริ ษทั ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนเงิน 739,200 บาท เมื่อ
ธันวาคม 2552
บริ ษ ัท ฯ ได้ข ายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท บี ม าร์ ค ซัน ไทย จ ากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัท ร่ ว มในประเทศอิ ตาลี
ท าหน้า ที่ เ ป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยถุ ง มื อ ยางในประเทศอิ ต าลี และทวี ป ยุ โ รป โดยการถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 40
(จานวน 46,920 หุ้น) การขายเงินลงทุนดังกล่าวนี้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2551
เมื่ อ วัน ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2551 โดยขายให้ กับ บุ ค คลภายนอก เป็ นจ านวนเงิ น 40,000 เหรี ยญดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และได้โอนกรรมสิ ทธิ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553
ปี 2553 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ ้นครั้ งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ได้มีมติให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั โดยวิธีการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุนตามสัดส่ วน และการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีหุ้นที่จาหน่ ายไม่หมดจากการรองรับการเพิ่มทุนตามสัดส่ วน เป็ นจานวน 13,894,793 หุ้น
และมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คงเหลือ 189,309,467 หุ้น
ท าให้บ ริ ษ ัท ฯ มี หุ้น สามัญ ที่ จ าหน่ า ยไม่ ห มดเป็ นจ านวน 203,204,260 หุ้น และ มี ทุ น จดทะเบี ย นเท่ากับ
702,657,633 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 499,453,373 บาท
ดังนั้น เมื่อตัดหุ ้นจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2553 แล้วจะทาให้ บริ ษทั ฯ มี
ทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากับ 499,453,373 บาท
นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติให้แก้ไขหนังสื อ บริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ข้อ 4 ที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ
ได้ดาเนินการแก้ไขกับกระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ปี 2554 ในเดือนตุลาคม บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
มีสัดส่ วนการถือหุ้น 37.66% ได้ขายหุ ้นของบริ ษทั ออกไปทั้งหมด และได้แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรื อ
จาหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) เรี ยบร้อยแล้ว โดยขายให้กบั บริ ษทั ไทยฮั้ว โฮลดิ้ง จากัด, บริ ษทั เอเวอร์
โกรว์ ปุ๋ ย จากัด และนายออง ซิว บ๊อก ซึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของ บริ ษทั ฯ ทาให้สัดส่ วนการถือหุ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ในปี 2555 บริ ษ ทั ฯ ได้ส่ ง งบการเงิ นไตรมาสที่ 3/2555 ล่าช้า เนื่ องจากบริ ษ ทั มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งผูจ้ ดั การฝ่ ายและพนักงานของฝ่ ายบัญชีและการเงิน จึง
ส่งผลให้การปฏิบตั ิงาน การส่งต่องานประสบปัญหาและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังบริ ษทั ได้จดั ส่งงบการเงินไตร
มาสที่ 3/2555 ได้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
ในเดือนธันวาคม ปี 2555 นายออง ซิ ว บ๊อก ซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีหุ้น จานวน 96,180,774 หุ้น หรื อ มีสัดส่ วนการ ถือหุ้นเท่ากับ 19.257%
ซึ่งขายหุน้ ของบริ ษทั ออกไปทั้งหมด และได้แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 2462) เรี ยบร้อยแล้ว โดยขายให้กบั Mr. Seah Lan Seang ทาให้สัดส่วนการถือหุน้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการบริ หารงานเน้นการปรับปรุ งคุณภาพงาน และเร่ งขยายกลุ่มลูกค้า
เพื่อสร้างยอดขาย ลดต้นทุน มุ่งที่จะสร้างผลกาไรเพื่อให้ฐานะทางการเงินของบริ ษทั กลับมาแข็งแกร่ ง และ
สามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้ได้ในอนาคต
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริ ษทั ฯ ไม่ได้นาส่งงบการเงิน
ประจาปี 2555 เนื่องจากการนาส่ งงบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 ล่าช้า (จัดส่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556) และ
เป็ นผลมาจากปี 2555 บริ ษทั ฯ มี การเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู งในตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายและพนักงานของฝ่ ายบัญชีและการเงิน จึงส่ งผลให้การปฏิบตั ิงาน การส่ งต่องานประสบปั ญหา
และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษทั สามารถส่งงบการเงิน ประจาปี 2555 ได้เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
นอกจากนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
จากเดิ ม 499,453,373 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 998,906,746 บาท โดยการออกหุ้ น สามัญ ใหม่ จ านวน
499,453,373 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1
หุ้นสามัญใหม่ ในราคา 0.25 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งหลังจากการจาหน่ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้บริ ษทั มีทุน
จดทะเบียนที่ชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 998,906,746 บาท และมีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 270.90 ล้านบาท
เนื่องจากการเพิ่มทุนในราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้นาส่งงบการเงิน ประจาปี 2555 ต่อมาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงได้มีการอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2555 ซึ่ งมีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2555 โดยที่ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความคิดเห็น และมีวรรคเน้นข้อมูล นอกจากนั้น
ผูถ้ ือหุน้ ได้มอบอานาจให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินประจาปี 2555 โดยไม่
ต้องจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ งบการเงินซ้ าอีกครั้ง และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีมติ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2556 ขึ้น แต่หลังจากนั้น ทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
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ได้มีคาสั่ง (เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557) ให้บริ ษทั แก้ไขงบการเงินประจาปี 2555 จึงทาให้บริ ษทั ต้องเร่ ง
ดาเนินการแก้ไขงบปี 2555 ให้แล้วเสร็ จก่อนที่จะดาเนินจัดทางบการเงินประจาปี 2556 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สามารถ
จัดส่งงบการเงินประจาปี 2556 ได้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
เดือนธันวาคม 2557 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
ได้มีมติให้เปลี่ยนทางเลื อกในการฟื้ นฟูกิจการโดยจัดทาเป็ นแผนเพิ่มศักยภาพ ทางธุ รกิจโดยแบ่งออกเป็ น
แผนการดาเนิ นการในทันที, แผนการดาเนิ นการระยะสั้น ซึ่ งจะดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือน และ
แผนดาเนินการระยะยาว ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้นาแผนเพิ่มศักยภาพทางธุ รกิจดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้ง 1/2557 พิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2557 ในวัน ที่ 29 ธั น วาคม 2557 โดยมี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 998,906,746 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 3,995,626,984 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จานวน 2,996,720,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นเดิม ในอัตรา
1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 3 หุน้ สามัญใหม่ ในราคา 0.10 บาทต่อหุน้ โดยชาระเงิน เมื่อวันที่ 11-13, 16-17 กุมภาพันธ์
2558 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับเงิ นจากการเพิ่มทุน เท่ากับ 299,672,023.80 บาท หลังการดาเนิ นการแล้วไม่มีหุ้น
เหลือจากการจัดสรร
นอกจากนั้น ยังมีมติให้อนุมตั ิแผนพัฒนาศักยภาพทางธุ รกิจตามที่บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แล้ว
• ปี 2558
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ หุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่งมี
มติให้เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3. เกี่ยวกับเรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 14
ข้อ รวมเป็ นวัตถุประสงค์ท้ งั สิ้ น 56 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั และเป็ นไปตาม
แผนพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริ ษทั และต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ขึ้น
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ หุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันอังคารที่
9 มิถุนายน 2558 ซึ่ งมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 3,995,626,984 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
19,978,134,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวนจานวน 15,982,507,936 หุ้น โดยแบ่งเป็ น การเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 11,986,880,952 หุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่ งแบ่งการชาระเงินเป็ น 2 ครั้ง และ จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
จานวนไม่เกิน 3,995,626,984 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2) ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้เพิ่มทุนและชาระเงินทั้งสอง
คราวแล้ว
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 11,986,880,952 หุ้น ต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
จานวนหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งแบ่งการชาระเงินออกเป็ น 2 ครั้งนั้น มีรายละเอียด
ดังนี้
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ในครั้งแรก ได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,993,440,476 หุ้น ในอัตราส่ วน 1 หุ้น เดิมต่อ 1.5
หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท เมื่ อวันที่ 15 - 19 มิ ถุนายน 2558 โดยได้รับ เงิ นจากการเพิ่ ม ทุ น เท่ า กับ
599,344,047.60 บาท หลังการดาเนินการแล้วไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
ในคราวที่สอง เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,993,440,476 หุ้น แต่เนื่องจากในการจัดสรรหุ้น
และเรี ยกชาระเงินในคราวที่สองนี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น มีผฝู ้ ากหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ได้แจ้งชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยปรากฏชื่อ บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อผูฝ้ าก และ/หรื อ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY
CO.,LTD FOR DEPOSITORS เป็ นผูถ้ ือแทน แต่ไม่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 52,298 หุ้น (มีสิทธิ ใน
การจองซื้อหุน้ เพิ่มทุนเท่ากับ 31,378 หุน้ ) จึงทาให้จานวนหุน้ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และสามารถนามาจัดสรรในคราวที่สองนี้ได้เท่ากับ 5,993,409,042 หุน้
ดัง นั้น จึ ง ท าให้บ ริ ษ ทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ ม ทุ นในคราวที่ ส องเท่ากับ 5,993,409,042 หุ้น ใน
อัตราส่ วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.6 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 16 - 22 กันยายน 2558 โดยได้รับเงิน
จากการเพิ่มทุนเท่ากับ 599,340,904.20 บาท หลังการดาเนินการแล้วไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร สาหรับส่วน
ต่างของหุ้นดังกล่าวบริ ษทั ฯ ได้นาไปจดทะเบียนของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2559 โดยปัจจุบนั บริ ษทั มีจดทะเบียนทั้งสิ้ น 19,978,103,486 บาท
สาหรับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 3,995,626,984 หุ้น เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2) ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั ภายหลังจากที่บริ ษทั เรี ยกชาระเงินทั้งสองคราวแล้วนั้น ในปี 2559 บริ ษทั โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2
(STHAI-W2) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จานวน 3,995,605,992 หน่วย ในราคา 0 บาท (ศูนย์บาท) มีอายุ 3 ปี
ซึ่งจะครบกาหนดอายุการใช้สิทธิ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 (อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมี
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั จานวน 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1 บาท)
เดือนสิ งหาคม 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 12/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 18
สิ งหาคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด
(“NRE”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีวตั ถุประสงค์หลักในการดาเนินธุ รกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร,
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ โดยลงทุนซื้อหุน้ สามัญจานวน 3,136,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100
บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ NRE ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
313,600,000 บาท จากผูถ้ ื อหุ้นเดิ ม ของ NRE จานวน 21 ราย ซึ่ งมิ ไ ด้เป็ นบุคคลที่ เกี่ ย วโยงกันของบริ ษ ัท
โดยภายหลังการเข้าทารายการดังกล่าว บริ ษทั จะถือหุน้ สามัญใน NRE คิดเป็ นอัตราส่ วนทั้งสิ้ นร้อยละ 48.25
ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาเรื่ องการควบคุมตามกฎหมายและเนื้ อหา
สาระสาคัญแล้ว เห็นว่าบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในกิจกรรมที่สาคัญของ NRE นอกจากนั้น
การอนุ ม ัติ ง บประมาณประจ าปี และงบประมาณการลงทุ น ต้อ งได้รั บ อนุ มัติ จ ากเสี ย งส่ ว นใหญ่ ข อง
คณะกรรมการ NRE ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ มี ตัวแทนเข้าไปเป็ นกรรมการเพี ย ง 2 ท่ า น จากทั้ง หมด 5 ท่าน ดัง นั้น
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บริ ษทั ฯ จึงไม่มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ประเภทเงินลงทุนใน NRE
ใหม่ เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มิใช่บริ ษทั ย่อย
• ปี 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติให้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุน
ของ NRE ตามสัดส่ วนการถือหุ้นเดิมซึ่งบริ ษทั ฯ ถืออยู่ในอัตราร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียน โดยซื้ อหุ ้น
จานวน 1,688,750 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 100.00 บาท คิดเป็ นเงินที่ชาระราคาหุน้ ไปทั้งสิ้ น 168.88 ล้านบาท
• ปี 2560
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อวันที่ 14 กุ ม ภาพันธ์ 2560 ได้ มติ ล ดสัดส่ วนการ
ลงทุนในบริ ษทั NRE โดยการขายหุ้นบริ ษทั NRE ออก 2.43 ล้านหุ้นเป็ นเงิน 243 ล้านบาท โดยมีคุณภัชริ นิจ
สิ ริภชั เป็ นตัวแทนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มติลดขนาดโครงการ
โรงไฟฟ้าจาก 9.9 MW เป็ น 3 MW
• ปี 2561
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่2/2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
กรรมการและอานาจกรรมการบริ ษทั โดยมีการอนุมตั ิการลาออกของประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ รวม 2ท่าน
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามที่ประชุมบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีการ
แจ้งเปลี่ ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการเพิ่มเติ ม โดยมี การอนุ มตั ิ การลาออกของกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ1ท่าน และอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ใหม่ทดแทน1ท่าน
และเปลี่ยนแปลงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั 3 ท่าน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 รับทราบ
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ซึ่ งเป็ นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ บริ ษทั ฯ ยังไม่
สามารถส่งงบการเงินปี 2560 เนื่องจากรองบการเงินบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด
(NRE) และงบเฉพาะกิจการของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์
เรื่ องการประเมินสิ นทรัพย์ ในส่วนของเครื่ องจักรจึงยังไม่มีการพิจารณา
ในวันที่ 3 กันยายน 2561 บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุ งมือยาง จากัด (มหาชน) ได้ช้ ี แจงต่อตลาด
หลักทรัพย์ เกี่ยวกับการนาส่ งงบการเงินประจาปี 2560 ซึ่งผูส้ อบ บริ ษทั เอเอ็นเอสออดิท จากัด ไม่แสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ เนื่องจากข้อจากัดตามเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนยั สาคัญดังนี้
ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั นอร์ท เทิร์นรี
นิ วเอเบิ้ลเอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ไว้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ในรายงานของผูต้ รวจสอบบริ ษทั ไม่มี
แผนชัดเจนในการลดสัดส่วนเงินลงทุน โดยบริ ษทั ฯได้ชาระค่าหุน้ ในบริ ษทั NRE เต็มจานวนแล้ว ในขณะที่ผู ้
ถือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั NRE ยังไม่ได้ชาระค่าหุ้นเต็มจานวน จากการพิจารณาเกณฑ์หุ้นที่ชาระแล้ว บริ ษทั ฯ
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จะมีสัดส่ วนของทุนที่ชาระแล้วอัตราร้อยละสู งกว่า 48.25 ของบริ ษทั NRE บริ ษทั ฯไม่ได้แสดงเงินลงทุนใน
บริ ษทั NRE เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและไม่ได้นาเงิบการเงินของบริ ษทั NRE มาจัดทางบการเงินรวม
ผูส้ อบบัญชีของซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ไม่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ ริ หารบริ ษทั
NRE ให้เข้าถึงกระดาษทาการของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั NRE หรื อข้อมูลและหลักฐานสาคัญอื่นของบริ ษทั
NRE และไม่มีหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
เรื่ องดังกล่าวข้างต้นส่ งผลกระทบและมีสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงิน ดังนั้นผูส้ อบบัญชีซันไทย
อุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) จึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้
สื บเนื่ องจากในปี 2560 บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนเพิ่มใน
บริ ษทั NRE และชาระเงินเพิ่มทุนจานวน 168,875,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม2560 โดยต่อมาพบว่าผูถ้ ือ
หุน้ รายอื่นของบริ ษทั NRE ยังไม่ได้ชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวแก่บริ ษทั NRE แต่อย่างใด ทางบริ ษทั ซันไทย
อุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) จึงขอให้ทางบริ ษทั NRE คืนเงินเพิ่มทุนจานวน 168,875,000 บาท
ให้กบั ทางซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) โดยได้ส่งหนังสื อต่อบริ ษทั นอร์ ทเทิร์นรี นิวเอเบิ้ล
เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เลขที่ Inv-Out 031/2561 ลงวันที่ 30 สิ งหาคม 2561 ขอให้คืนเงินเพิ่มทุนเนื่ องจากการ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั NRE ไม่สมบูรณ์ และทางบริ ษทั ฯได้แจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์ทราบในวันที่
5กันยายน 2561
ในช่วงไตรมาสที่ 1ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษ ั ทและผูบ้ ริ หาร ได้มีการวางแผนการ
ดาเนินงานใหม่ภายในองค์กร มีการวางแผนลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร เพื่อให้มี
กาลังการผลิตและมีคุณภาพที่ดีข้ นึ
ในส่ วนของฝ่ ายขาย มี การวางแผนเพื่อเพิ่มยอดายในตลาดไร้ แป้ งให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางตลาดโลกที่มีอตั ราการใช้ถุงมือมีแป้งลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากปัญหาการแพ้โปรตีนจากแป้ง
ผลจากการควบคุมและการปรับปรุ งแผนการทางานนี้มีผลทาให้มีตน้ ทุนผลิตในปี 2561 ลดลงและทา
ให้ผลจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯมีกาไรขั้นต้น
• ปี 2562
ตามที่ บ ริ ษ ทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมื อยาง จากัด (มหาชน) “บริ ษ ทั ” ไม่ส ามารถส่ งงบการเงิน
ประจารอบปี 2561 ตามระยะ เวลาที่ทางการกาหนดนั้น เนื่ องจากผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ปี 2560 ที่ได้ยนื่ ตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 โดยที่ผสู ้ อบบัญชีได้กล่าวไว้ในวรรค
เกณฑ์ในการไม่ แสดงความเห็นมี นัยสาคัญผูส้ อบไม่ส ามารถหาหลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่าง
เพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน จึงเป็ นเหตุทาให้บริ ษทั ไม่สามารถจัดทางบการเงิน
สาหรับรอบปี 2561 รวมทั้งรายงานเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ตามก าหนด
ระยะเวลา (กาหนดส่งภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ) สาเหตุความล่าช้าเกิดจาก บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอ
เนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมไม่สามารถนาส่ งงบการเงินประจาปี 2560 ฉบับสมบูรณ์ ทาให้บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับรู ้ ผลการดาเนิ นงานของ บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ในงบการเงิน
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ประจาปี 2560 ได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามมาโดยตลอด โดยมีหนังสื อถึง บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอ
เนอร์จ้ ี จากัด (NRE) รวม 4 ฉบับ คือ
1.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่ อง ติดตามการนาส่งงบการเงินประจาปี ถึง
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 1
2.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่ อง ติดตามการนาส่ งงบการเงินประจาปี ถึง
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 2
3.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่ อง ติดตามการนาส่ งงบการเงินประจาปี ถึง
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 3
4.หนังสื อของบริ ษทั ฯ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่ อง ติดตามการนาส่ งงบการเงินประจาปี
ถึง บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ง 4
แต่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับเอกสารหรื อข้อมูลเป็ นที่เพียงพอจากบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี
จากัด (NRE) ทาให้บริ ษทั ฯปิ ดงบการเงิ นปี 2560 โดยที่ผูส้ อบบัญชี ไ ม่แสดงความเห็นต่องบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ได้ส่งงบการเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ล่าช้ากว่าที่กาหนดส่ ง 5
เดือน
ต่อมาบริ ษทั ฯในฐานนะผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) จึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องเข้ามาดาเนินการทุกประการ เพื่อให้บริ ษทั ฯ แก้ไขเหตุดงั กล่าวให้จนได้ โดยในวันที่ 29
ตุลาม 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อขอให้บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) เรี ยกประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุน้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสื อฉบับนี้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯเพิ่มอีก 8 ท่าน จากเดิม 6 ท่าน รวมเป็ น 14 ท่าน
วาระที่ 2 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ตามหนังสื อรับรอง
วาระที่ 3 การมอบอานาจให้ก รรมการผูม้ ี อานาจลงนามใหม่ข องบริ ษ ทั มี อานาจในการพิ จ ารณา
กาหนดรายละเอี ยดอื่ นๆ และการดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเพิ่มจานวนกรรมการแต่งตั้งกรรมการ
บริ ษทั ใหม่
แต่บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) มิได้จดั ประชุมภายใน 30 วันตามที่กฎหมาย
กาหนดดังนั้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สโมสรทหารบก
ห้อง VIP 2 และในการประชุมครั้ งดังกล่าว ได้มีมติเลื่อนการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น
รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ออกไปเนื่ องจากในการประชุมดังกล่าวนั้นมีเฉพาะบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ และผูถ้ ือหุ้นใหม่ อีก 2 ท่าน ที่ กรรมการบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ยัง
ไม่ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนในสมุดจดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นและแก้ไขบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นให้ถูกต้อง โดยได้จดั
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นวิสามัญใหม่อีกครั้งในวันวันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ที่สโมสรทหารบก ห้องประชุม VIP 2
ซึ่ งในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วม
ประชุ มในวันนั้นได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้เพิ่มกรรมการอี ก 8 คน รวมเป็ น 14 คน และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
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เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจ รวมทั้งให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่มีอานาจในการพิจารณากาหนด
รายละเอียดอื่นๆ และการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจานวนกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ใหม่
แต่บริ ษทั ยังไม่นามติที่ประชุมไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการ เนื่องจากบริ ษทั เห็น
ว่ า บริ ษ ัท นอร์ ท เทิ ร์ น รี นิ เ อเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จ ากัด (NRE) เมื่ อ ได้รั บ แจ้ง จากบริ ษ ัท ว่ า บริ ษ ัท ได้ข ายหุ้น
ให้แก่ นายชาย วัฒนสุ วรรณ และนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด
(NRE) ต้องดาเนินการแก้ไขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น และนาส่ งบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล
เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ที่มีชื่อนายชาย วัฒนสุ วรรณและนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรมไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แต่บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) กลับไม่ดาเนินการ ซึ่งหากนามติดงั กล่าวไปจดทะเบียน
ก็อาจจะถูกโต้แย้งการจดทะเบี ยนได้ ซึ่ งในประเด็นที่ บริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE)
ไม่แก้ไขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หรื อนาส่งบัญชีรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่อนายชาย วัฒนสุ วรรณ และนายเอกชัย ตั้งสัจจะ
ธรรม บริ ษทั ได้ฟ้องร้ องบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) และกรรมการต่อศาลจังหวัด
พระโขนง ซึ่งคดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
ส าหรั บ การจัดประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ นบริ ษ ทั นอร์ ท เทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เมื่ อ
วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่กรรมการบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เป็ นผูจ้ ดั ประชุมนั้น
บริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้เข้าร่ วมประชุม ส่วนนายชาย วัฒนสุวรรณ และ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ในฐานะ
ผูถ้ ือหุ้น ได้เดินทางไปร่ วมประชุม แต่ประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้เข้าร่ วมประชุม โดยอ้างว่ารายชื่ อผู ้
ถื อหุ ้นให้ยึดถื อตามบัญชี รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่ อบริ ษทั ฯกับบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี
จากัด (NRE) มีขอ้ พิพาทกันอยู่ที่ศาล และหนังสื อเชิญประชุมได้เชิญผูถ้ ือหุ้นไป 9 คน จึงจะขอยึดถือรายชื่อ
ผูถ้ ือหุ ้นตามบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นนายชาย วัฒนสุ วรรณ และ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม จึงไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุ ม วิ ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั นอร์ ท เทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวัน ที่
12 เมษายน 2562 และในการพิจารณาวาระต่างๆ นั้น ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมนั้นมีมติไม่เพิ่มกรรมการเข้าใหม่
จึงไม่สามารถพิจารณาเรื่ องอานาจกรรมการได้ ซึ่ งในเรื่ องดังกล่าวนี้ บริ ษทั ฯไม่เห็นด้วย และอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
สาหรับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น มีวาระ
การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั (ที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด
(NRE)) ในวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน
2562) กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ งในกรรมการที่ออกตามวาะคือนายจงเจตน์ บุญเกิด
แต่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั มีมติไม่เห็นด้วยที่จะให้นายจงเจตน์ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระ ส่ วน
ในวาระอื่นๆ นั้น ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุ ้นร้องขอให้เพิ่มวาระการประชุม “พิจารณาให้ นายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง
และ นายเชิ ดศัก ดิ์ ธี ร นันทวาณิ ช พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษ ทั ก่ อนครบวาระ ทั้ง นี้ ใ ห้มี ผ ลตั้ง แต่วนั ที่
30 เมษายน 2562” ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายทั้งหมด จานวน
6,901,041,705.00 เสี ยง เห็นด้วยให้เพิ่มวาระการประชุมในวาระที่ 7 ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ และผูถ้ ือ
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หุ้นของบริ ษทั ได้มีมติให้นายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง และนายเชิดศักดิ์ ธี รนันทวาณิ ช พ้นจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ก่อนครบวาระ
สาหรับนายจงเจตน์ บุญเกิด และนายสุวรรณ ดาเนินทอง กรรมการบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่เลือกกลับเข้า
มาเป็ นกรรมการ และให้พน้ จากการเป็ นกรรมการบริ ษทั นั้น เป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่บริ ษทั ส่ งเข้าไปเป็ น
กรรมการของบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE)
ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายฉกรรจ์ แสงรักษา
วงศ์ ประธานกรรมการบริ ษทั ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ
ห้ อ งประชุ ม เทเวศร์ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่ วมประชุม 4 คน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติรับทราบผลการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 และให้ดาเนินการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนของบริ ษทั
และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้จดั ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 9/2562 โดยใน
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่ องเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน แทนตาแหน่งที่วา่ งลง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง
โดยมีวาระที่เหลือเท่ากับนายสุ วรรณ คือถึง 30 เมษายน 2564 และนายอนุ วฒั น์ หลายกิจรุ่ ง ดารงตาแหน่ ง
กรรมการแทนดร.เชิดศักดิ์ โดยมีวาระที่เหลือเท่ากับดร.เชิดศักดิ์ คือถึง 30 เมษายน 2564
ดังนั้น กรรมการบริ ษทั จึงมีจานวนทั้งหมด 6 คน คือ
1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
4. นายชาย วัฒนสุวรรณ
5. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
6. นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง
บริ ษทั ฯได้พยายามแก้ไขปั ญหาในเรื่ องบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) มาโดย
ตลอด จนกระทัง่ เมื่ อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผูส้ อบบัญชี ได้ขอแก้ไขบทสรุ ปประเภทรายงานของผูส้ อบ
บัญชีจากการตรวจสอบหรื อการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
ยื่นในวันที่ 30 สิ งหาคม 2561 ไปแล้วนั้น “สานักงานฯ ได้ปรึ กษากับหน่วยกากับดูแล (กลต.) และเห็นตรงกัน
ว่าควรแก้ไขแบบแสดงดังกล่าวในข้อ 4. ไม่แสดงความเห็น /ไม่ให้ขอ้ สรุ ปเนื่ อ งจาก ข้อ 4.1.3 การถูกจากัด
ขอบเขตโดยผูบ้ ริ หาร เป็ นข้อ 4.1.2 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจสอบ/เวลาการปฏิบตั ิงาน”
ต่อมาในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เห็นว่า กรรมการของ
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ไม่ทาหน้าที่ของตน กล่าวคือ ไม่จดั ทางบการเงิ นของ
บริ ษทั จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องได้รับความเสี ยหาย ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั จึงได้มีหนังสื อ
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ถึงกรรมการบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เพื่อขอให้จดั ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ภายใน 30 วัน เพื่อ 1.พิจารณาถอดถอนกรรมการออกจาก
ตาแหน่งทั้งหมดจานวน 6 คน คือ นายภัชริ นิจสิ ริภชั นางสาวพลับพลึง สุวรรณ นายกมล โควานิสัยสุขกุล
นายสุ วรรณ ดาเนินทอง นายจงเจตน์ บุญเกิด และ นางชารี รัชต์ ธีระรัตนชีวิน 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ของบริ ษทั ฯ จานวน 6 ท่าน คือ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ นายชุมพล สนชัย
นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส นายกิตติพฒั น์ อินทรเกษตร และ นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง 3. พิจารณาเปลี่ยนแปลง
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ตามหนังสื อรับรอง จากเดิม “นายภัชริ นิ จสิ ริภชั นางสาวพลับพลึง
สุ วรรณ และ นายกมล โควานิ สัยสุ ขกุล กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่ อและประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั ” แก้ไขเป็ น “นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ และ นายชุมพล สนชัย กรรมการสองใน
สามคนนี้ ลงลายมื อชื่ อร่ วมกัน” 4. ให้พิจารณาเรื่ องการมอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่ของ
บริ ษทั ฯ มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ และการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงและ/หรื อเพิ่ ม จานวนกรรมการและแต่ ง ตั้งกรรมการบริ ษ ทั ใหม่ และให้มี อานาจลงนามใน
เอกสารคาขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ คาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรื อเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิเอเบิ้ล เอ
เนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) และ 5.ให้พิจารณาดาเนินคดีแพ่ง และ/หรื อคดีอาญาต่อกรรมการ และ/หรื อบุคคลอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ท่านจาก 650,000,000 บาท เป็ น 1,000,000,000 บาท เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2559 ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาความผิดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติที่กาหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริ ษทั จากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499
โดยขอให้บ ริ ษ ทั นอร์ ท เทิ ร์น รี นิเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) เรี ย กประชุ มวิส ามัญผูถ้ ือหุ้นและ
จัดประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อฉบับลงวันที่ 5 สิ งหาคม 2562 ซึ่ งกรรมการบริ ษทั นอร์
ทเทิ ร์น รี นิเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ฯได้รับหนังสื อของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยางจากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2562 แต่กรรมการบริ ษทั ฯกลับมีหนังสื อขอเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่
1/2563 ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2562 กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 ซึ่ งเป็ นการประวิงเวลา ไม่ดาเนิ นการจัดประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทาให้บริ ษทั ซันไทย
อุตสาหกรรมถุงมือยางจากัด (มหาชน) ไม่สามารถไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯชุดปั จจุบนั บริ หารงาน
ได้อีกต่อไป
ดังนั้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 STHAI ได้มีหนังสื อขอเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั นอร์
ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด (NRE) ถึงผูถ้ ือหุ้นทุกท่านโดยกาหนดนัดประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE) ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้อง 608 ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร แต่การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังกล่าว
ได้ถูกยกเลิกไป
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อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 STHAI ได้ยนื่ หนังสื อขอให้บริ ษทั ฯเรี ยกประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ปี 2562 อีกครั้งหนึ่ ง โดยขอให้บริ ษทั ฯเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นและจัดประชุมภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่ งกรรมการบริ ษทั ฯได้รับหนังสื อของ STHAI ในวัน
เดียวกัน แต่กรรมการบริ ษทั ฯไม่ดาเนิ นการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นภายใน 30 วัน ตามที่ STHAI
ร้องขอ ทาให้ STHAI ไม่สามารถไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯชุดปัจจุบนั บริ หารงานได้อีกต่อไป
ด้วยเหตุผลดังที่ได้แจ้งมาข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่ากรรมการบริ ษทั ฯกระทาการโดยไม่สุจริ ต ไม่
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวิธีจดั การบริ ษทั จากัด ที่จะต้อ งอยู่ภายใต้การ
ครอบงาของที่ ประชุ มใหญ่แห่ งผูถ้ ือหุ ้นทั้งปวง ระเบี ยบ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย เพื่อดู แลรั กษา
ผลประโยชน์ ข องบริ ษัท ฯและผู ้ถื อ หุ้ น กรรมการบริ ษัท ฯจึ ง ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน โดย STHAI ขอ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั ฯทั้งคณะ
ดังนั้น STHAI ในฐานะผูถ้ ือหุ้น ใหญ่จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเข้ามาดาเนิ นการทุกประการเพื่ อให้
STHAI แก้ไขเหตุดงั กล่าวให้จนได้ และอาศัยกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 1173 และ 1174 STHAI จึงขอ
เรี ยกประชุมวิสามัญผูห้ ุ ้นครั้งที่พิเศษ/2562 ของบริ ษทั ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้อง 608
ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งในวันนัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่
พิเศษ/2562 ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมตั ิตามวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่ง จานวน 6 ท่าน ดังนี้
วาระ 1.1 นายภัชริ นิจสิ ริภชั
วาระ 1.2 นางสาวพลับพลึง สุวรรณ
วาระ 1.3 นายกมล โควานิสัยสุขกุล
วาระ 1.4 นายสุวรรณ ดาเนินทอง
วาระ 1.5 นายจงเจตน์ บุญเกิด
วาระ 1.6 นางชารี รัชต์ ธีระรัตนชีวิน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้ถอดถอนกรรมการออกจากตาแหน่ง จานวน 6 ท่านทั้งหมด
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯจานวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
วาระ 2.1 นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
วาระ 2.2 นายชาย วัฒนสุวรรณ
วาระ 2.3 นายชุมพล สนชัย
วาระ 2.4 นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
วาระ 2.5 นายกิตติพฒั น์ อินทรเกษตร
วาระ 2.6 นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯจานวน 6 ท่าน ทั้งหมด
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วาระที่ 3 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ตามหนังสื อรับรอง
จากเดิม“นายภัชริ นิจสิ ริภชั นางสาวพลับพลึง สุ วรรณ นายกมล โควานิสัยสุ ขกุล กรรมการสองใน
สามคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ”
แก้ไขเป็ น“นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ นายชุมพล สนชัย กรรมการสองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน”
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั เป็ นนาย
เอกชัย ตั้ง สั จจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ นายชุ ม พล สนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ ล งลายมื อชื่ อ
ร่ วมกัน”
วาระที่ 4 พิจารณามอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่ของบริ ษทั ฯมีอานาจในการพิจารณา
กาหนดรายละเอียดอื่นๆ และการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรื อเพิ่มจานวน
กรรมการและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯใหม่ และให้มีอานาจลงนามในเอกสารคาขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ ค าขออนุ ญ าตต่ า งๆ และหลัก ฐานที่ จ าเป็ นและเกี่ ย วข้อ งกับ การแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงและ/หรื อเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาต เอกสาร
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น และ
สมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรื อเพิ่มจานวนของกรรมการบริ ษทั ฯและแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
ฯใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ฯดังกล่าวตามวาระที่ 2 และวาระ
ที่ 3 ข้างต้น
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก ให้มอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามใหม่ของบริ ษทั ฯมี
อานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ
วาระที่ 5 พิจารณาดาเนิ นคดีแพ่ง และ/หรื อคดีอาญาต่อกรรมการ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจาก 650,000,000 บาท เป็ น 1,000,000,000 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2559 ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทาความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับ
ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริ ษทั จากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
มติ ที่ประชุมมีมติดว้ ยเสี ยงข้างมาก ให้ดาเนิ นคดีแพ่ง และ/หรื อคดีอาญาต่อกรรมการ และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กรรมการกลุ่มใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุน้ ของ NRE ได้
ยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอานาจกรรมการ NRE ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึ่งในการยื่นคาขอจดทะเบียนดังกล่าว เป็ นกรณี ที่กรรมการผูย้ ื่นคาขอไม่มีชื่อตามหนังสื อรับรองของบริ ษทั
ดังนั้น นายทะเบียนต้องส่งคาขอจดทะเบียนดังกล่าวไปให้ผถู ้ ือหุน้ และกรรมการเดิมของ NRE ด้วยว่า จะเห็น
ด้วยหรื อคัดค้านประการใดหรื อไม่
ซึ่ งปรากฏข้อเท็จจริ งว่า ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 มีผูถ้ ือหุ้นของ NRE และกรรมการเดิม
ของ NRE ได้คดั ค้านการจดทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนฯ รวม 4 คน มีประเด็นที่คดั ค้าน คือ

16

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

1)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

การจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซ้ าซ้อนกับการ

จะจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หรื อไม่
2)

นายสมชาย หรื อนายชาย วัฒนสุวรรณ และนายชุมพล สนชัย ไม่มีชื่อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ฯ นายสมชาย หรื อนายชาย วัฒนสุ วรรณ จึงไม่มีอานาจในการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมและนายชุม
พล สนชัย ไม่มีอานาจเป็ นเลขานุการในที่ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้
3)

บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ต้องส่ งหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผู ้

ถือหุน้ ครั้งที่พิเศษ/2562 ให้แก่บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด หรื อไม่
4)

ในวันประชุ ม เมื่ อวันที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2562 บริ ษ ทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมื อยาง จากัด

(มหาชน) ต้องชี้ แจงเอกสารเกี่ ย วกับ หนัง สื อมอบฉันทะของบรรดาผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มแทนให้ถูก ต้องตาม
ประมวลรัษฎากรว่าครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่ให้ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นทราบ หรื อไม่
5)

บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอ

เบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด ต่อศาลจังหวัดพระโขนง เรื่ องขอให้จดแจ้งการโอนหุ้นลงในทะเบียนและบัญชีรายชื่ อผู ้
ถือหุ ้นของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ขอให้นายทะเบียนหุ ้นส่ วน
บริ ษทั กรุ งเทพมหานคร รอฟังคาวินิจฉัยของศาลจังหวัดพระโขนงก่อน
6)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายภัชริ นิจสิ ริภชั และนางสาวพลับพลึง สุวรรณ ได้ยนื่ คาร้องขอ

เพิกถอนมติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ พิเศษ/2562 ของบริ ษทั นอร์ ทเทิ ร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด
ขอให้นายทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร ระงับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริ ษทั ฯ ไว้ก่อน
ซึ่ งปั จจุบนั กรรมการชุดใหม่ของ NRE ได้จดั ทาคาชี้ แจงการคัดค้านการจดทะเบียนเพื่อยื่นต่อนาย
ทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานครแล้ว ภายหลังจากนี้ นายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานครจะ
ได้มีคาสั่งในเรื่ องดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการ STHAI ได้ดาเนิ นการทางกฎหมายกับผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องของ NRE ไป
บางส่วนแล้ว และจะได้ดาเนินการทางกฎหมายกับผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องของ NRE ทั้งหมดต่อไปโดยเร็ ว
• ปี 2563
บริ ษทั ฯมีการดาเนินการต่อจากเดิมโดยนายทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร ได้พิจารณาคา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจานวนและอานาจกรรมการของ NRE เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว และมี คาสั่งรั บ จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ดังนั้น กรรมการชุ ดใหม่ของ NRE จึงมีจานวน
ทั้งหมด 6 คน คือ นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒนสุ วรรณ นายชุมพล สนชัย นายวิสิทธิ์ กาญจโน
ภาส นายกิตติพฒั น์ อินทรเกษตร และนายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง โดยนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม นายชาย วัฒน
สุ วรรณ นายชุมพล สนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน สามารถกระทาการแทน NRE ได้
ส่ วนกรณี ที่ NRE ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจานวน 350 ล้านบาท (จากเดิม 650 ล้านบาท เป็ นทุน
จดทะเบียน 1,000 ล้านบาท) ต่อนายทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร นั้น บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบพบว่า
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งบการเงินของ NRE รอบปี 2559 และรายการเดินบัญชีธนาคารกรุ งเทพ สาขาเดอะคริ สตัล เลขที่บญั ชี 906-015300-5 รอบรายการบัญชี 14/03/2559-12/06/2559 มีผถู ้ ือหุน้ เพียง 2 ราย คือ บริ ษทั ฯ และนายโสมนัฎก์ น้อย
สกุล เท่านั้นที่มีการชาระเงินค่าหุ ้นจากการเพิ่มทุน แต่ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นยังไม่มีการชาระเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนแต่
อย่างใด การจัดทาใบสาคัญรับชาระเงินค่าหุ้นของ NRE เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ระบุว่า NREได้รับ
ชาระเงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น จึงไม่มีการจ่ายเงินค่าหุ ้นกันจริ ง โดยเรื่ องดังกล่าวบริ ษทั ฯ ได้แจ้ง
ความร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวนเป็ นระยะเวลาเนิ่ นนานพอสมควรแล้ว แต่เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
บริ ษทั ฯ จึงมอบหมายเรื่ องดังกล่าวให้ทนายความฟ้องร้องกับผูเ้ กี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ ว ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั ส่ งงบ
การเงินประจาปี 2562 ได้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
เดือนพฤษภาคม 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม
2563 ได้มีมติดงั นี้ 1.พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ชาระจานวน 3,995.63 ล้านบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิ ม 19,978.10 ล้านบาท ให้เท่ากับทุนที่ออกและเรี ยก ชาระแล้วจานวน 15,982.48 ล้านบาท
โดยการตัดจานวนหุ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ จานวน 3,995,626,984 หุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ 2.พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน
7,991.24 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15,982.48 ล้านบาท เป็ นจานวน 7,991.24 ล้านบาท โดยการลด
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากเดิมที่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท และแก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้อ 4. เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย น เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น
จดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ฯ และ 3.พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุน
ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 7,174.31 ล้านบาทจากทุนจดทะเบีย นเดิมหลังการลดมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้
จานวน 7,991.24 ล้านบาท เป็ นจานวน 816.93 ล้านบาท โดยการลด จานวนหุน้ จดทะเบียนและทุนที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้ว จานวน14,348,617,498 หุน้ จากจานวนหุ้นเดิม15,982,476,502 หุน้ เป็ นจานวน 1,633,859,044
หุน้ และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั ฯเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีมติอนุมตั ิ 1.การลดทุน
จดทะเบี ย นที่ ย งั ไม่ไ ด้ชาระของบริ ษ ทั ฯจากจานวน 19,978,103,486 หุ้น มูล ค่าหุ้นละ 1 บาท จานวนเงิน
19,978,103,486 บาท เป็ นจานวน 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จานวนเงิน 15,982,476,502 บาท
และอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2563 2.เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จานวน
หุ้นของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจานวน 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจานวน
31,964,953,004 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยน
เปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และ 3.การลดทุนจดทะเบียนของ
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บริ ษทั ฯจากจานวน 31,964,953,004 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จานวนเงิน 15,982,476,502 บาท เป็ นจานวน
1,633,859,004 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จานวนเงิน 816,929,502 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
และชดเชยผลขาดทุนสะสม และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบี ยนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
• ปี 2564
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2563 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้นาถุงมือสาหรับ
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิ ดใช้ครั้งเดียว ทาจากน้ ายางธรรมชาติ ลักษณะผิวไม่เรี ยบ ไม่มีแป้ ง ขนาด
กลาง (M) ชนิ ดไม่ปราศจากเชื้อ Lot No.3RS3708203 ไปตรวจสอบโดยศูนย์บริ การทดสอบรับรองภาคกลาง
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผูอ้ านวยการ
กองตรวจการมาตรฐาน 3 สมอ. แจ้งผลการตรวจสอบถุงมือยางชนิ ดดังกล่าวว่าไม่เป็ นไปตามมาตรฐานใน
รายการดึงเมื่อขาดหลังบ่มเร่ ง
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีหนังสื อถึงเลขาธิการสมอ.เพื่อขอนาถุงมือยางชนิดดังกล่าวใน Lot No.3RS3708203
ไปตรวจสอบกับหน่ วยงานที่อยู่ในรายชื่ อของสมอ.อีก 1 แห่ ง และกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อีกครั้งหนึ่ ง
เพื่อยืนยันมาตรฐานของถุงมือยางชนิดดังกล่าวใน Lot ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาขอเพื่อกลับมาซื้ อขายแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคาขอของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีรายงานเลขที่หนังสื อ AC005/2564 ลง
วัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2564 แจ้ง ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรี ยนถึ ง ผู ้ถื อ หุ้ น มี ใ จความโดยสรุ ป ว่ า รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 นั้น ไม่ได้จดั ทาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ไม่ ไ ด้ผ่า นการเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมี ความเห็ นต่างจากรายงานปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2563 ทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ฯได้มี ก ารชี้ แจงเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วต่ อตลาดหลัก ทรั พ ย์และเผยแพร่ เมื่ อวันที่ 6
กรกฎาคม 2564 หนังสื อเลขที่ Inv-Out 033/2564, วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 หนังสื อเลขที่ Inv-Out 036/2564
และ 24 สิ งหาคม 2564 หนั ง สื อเลขที่ Inv-Out 048/2564 และก าลั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
พิจารณาเรื่ อง อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2564) กลับ
เข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯอีกวาระดังต่อไปนี้
ที่ประชุ มมีมติ ไม่อนุมตั ิให้นายวสิ ทธิ์ กาญจโนภาส กลับเข้ามาดารงแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนน
เสี ยงไม่เห็นด้วยจานวน 1,040,431,142 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 76.4655
พิจารณาเรื่ อง อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมทดแทนกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง
ที่ประชุ มมีมติ ไม่อนุมตั ิให้แต่งตั้ง Dr. Yang Fong เข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยจานวน 713,087,845 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 55.7838
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และที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิให้แต่งตั้งนายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร เข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ได้
รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยจานวน 695,421,679 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
53.1317
พิจารณาเรื่ องอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน
ที่ประชุ มมีมติ ไม่อนุมตั ิให้แต่งตั้งนายวิศิษฎ์ รักษ์วิศิษฎ์วงศ์ เข้าเป็ นกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงไม่
เห็นด้วยจานวน 1,322,795,218 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.8349
และที่ประชุ มมีมติ อนุมตั ิให้แต่งตั้ง Ms. Chun Ching Teng เข้าเป็ นกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงเห็น
ด้วยจานวน 1,017,423,585 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 76.5379
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.098 บาทต่อหุน้ สาหรับหุน้ สามัญจานวน 1,633,859,004 หุน้ รวมเป็ นเงิน
ปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น 160.12 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ถูกนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ้นรั บ ทราบแล้วเมื่ อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยเงิ นปั นผลดัง กล่ า วได้จ่า ยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในวันที่ 24
พฤษภาคม 2564

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
จากการจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ในรอบระยะเวลา 10 ปี มีรายละเอียด ดังนี้
การจาหน่ ายถุงมือยาง (พันบาท)

ปี พ.ศ.

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ยอดรวม

ในประเทศ

%

ต่ างประเทศ

%

161,713
182,178
226,344
298,915
241,538
224,107
252,979
246,805
735,395
940,847

20.00%
26.51%
29.95%
39.85%
33.34%
32.00%
33.37%
37.25%
62.22%
65.82%

646,886
504,915
529,462
451,136
482,846
476,304
505,121
415,752
446,523
488,593

80.00%
73.49%
70.05%
60.15%
66.66%
68.00%
66.63%
62.75%
37.78%
34.18%

808,599
687,093
755,806
750,051
724,384
700,411
758,100
662,557
1,181,918
1,429,440
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ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์บริ การ และการพัฒนาวัตกรรมธุรกิจ
ก. ถุงมือยางสาหรับใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่งแบ่งย่อยเป็ น
- Surgical Glove ใช้ในทางศัลยกรรม มีลกั ษณะเนื้ อบาง แข็งแรง มีความยาวถึงข้อศอกโดยผ่านกรรมวิธี
การฆ่าเชื้อ 100% ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง และ
- Examination Glove ใช้ในงานตรวจโรคมีลกั ษณะบางกระชับมื อ สั้นแค่ขอ้ มือ ไม่มีขา้ งซ้ายขวา เป็ น
แบบ Ambi ใช้ค รั้ งเดี ย วทิ้ ง โดยไม่ มี ก ารน ากลับ มาใช้อี ก โดยถุ ง มื อ ที่ ใ ช้ใ นการตรวจโรคมี ท้ ัง ถุง มื อยาง
ธรรมชาติชนิดมีแป้งและไร้แป้ง และถุงมือยางไนไตร
ข. ถุงมือยางสาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) มีความความทนทานต่องานใน โรงงาน
อุตสาหกรรม ทนสารเคมี และมีความสะอาดสามารถสัมผัสอาหาร และชิ้นงานอิเล็คโทรนิคได้
ค. ถุงมือยางสาหรับใช้ในครัวเรื อน (Household Glove) เป็ นถุงมือยางที่แม่บา้ นใช้ในการทา ความสะอาด ซัก
ล้าง มีขนาดหนา แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานนาน สวมใส่สบาย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีการผลิ ตทั้งในรู ป แบบของรั บจ้างผลิ ต (OEM) และมี ท้ งั ในส่ วนของเป็ นเจ้า ของ
แบรนด์เอง ซึ่งได้แก่แบรนด์ Pure Glove, Royal Guard และ Sunshine
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นามาเป็ นแนวทางและอ้างอิงในการ
ผลิตถุงมือยางเพื่อส่ งขายให้กบั ลูกค้า ซึ่งถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อา้ งอิงมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
มอก. 538-2560
ได้รับใบอนุญาตเมื่อ 23 ธ.ค. 2563
มอก. 1056-2556
ได้รับใบอนุญาตเมื่อ 26 ม.ค. 2564
มอก. 2505-2553
ได้รับใบอนุญาตเมื่อ 9 ก.ย. 2556
Protective Gloves
acc.EN ISO 374-1:2016+A1
510K ใบรับรอง FDA (Food Drug
administration)
มาตรฐาน EN455
ASTM D3577, ASTM D3578,
ASTM D 6319
ISO 11193, ISO 10282

ความหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับ
การศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือสาหรับการตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร
มาตรฐานถุงมือสาหรับป้องกัน Protective gloves
(ทวีปยุโรป)
มาตรฐานถุงมือแพทย์ Examination และ surgical gloves
(ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ทวีปยุโรป)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ระหว่างประเทศ)

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับมาตรฐานโรงงาน ที่รับรองจากสถาบันภายนอกอีกหลายสถาบัน และ
ได้รับ รางวัล ผูป้ ระกอบการส่ ง ออกที่ ดี (Good Performance Exporter of Thailand) จากรั ฐบาลไทย ซึ่ งทาให้
ได้รับสิ ทธิจดั ระดับผูป้ ระกอบการส่งออกที่ดีจากกรมสรรพากรอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานที่โรงงานได้รับ

ปี ที่ได้รับ

1

Quality Management System - ISO 9001: 2015

2006

BSI

2

Quality Management System - ISO 13485:
2016 & EN ISO 13485: 2016
510K ใบรับรอง FDA (Food Drug
administration)

2009

BSI

1989

USFDA
(U.S. Food and Drug Administration)

3

ผู้ให้ การรับรอง
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ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่ งให้ ลูกค้ า (Order Shipment)
แสดงปริ มาณการจัดส่ งถุงมือให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยแยกเป็ นรายปี และเปรี ยบเทียบเป็ นรายไตรมาส
ปริ มาณถุงมือยางที่จัดส่ งให้ ลูกค้ าแยกตามไตรมาสของปี 2560-2564
ปริมาณถุงมือแต่ ละไตรมาส

ปริมาณ (พันชิ้น)

ไตรมาสที่ 1/60
ไตรมาสที่ 2/60
ไตรมาสที่ 3/60
ไตรมาสที่ 4/60
ปริมาณถุงมือรวมปี 2560
ไตรมาสที่ 1/61
ไตรมาสที่ 2/61
ไตรมาสที่ 3/61
ไตรมาสที่ 4/61
ปริมาณถุงมือรวมปี 2561
ไตรมาสที่ 1/62
ไตรมาสที่ 2/62
ไตรมาสที่ 3/62
ไตรมาสที่ 4/62
ปริมาณถุงมือรวมปี 2562
ไตรมาสที่ 1/63
ไตรมาสที่ 2/63
ไตรมาสที่ 3/63
ไตรมาสที่ 4/63
ปริมาณถุงมือรวมปี 2563
ไตรมาสที่ 1/64
ไตรมาสที่ 2/64
ไตรมาสที่ 3/64
ไตรมาสที่ 4/64
ปริมาณถุงมือรวมปี 2564
รวมปริมาณถุงมือ ปี 60– 64

170,382
175,938
176,971
162,873
686,164
1647,80
195,005
171,365
213,376
744,526
182,562
193,031
157,300
178,510
711,403
207.982
256,551
254,664
242,233
961,430
247,428
221,509
237,785
175,785
881,790
3,985,313

23

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

(2) การตลาดการแข่งขัน
บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดแผนการตลาดด้านการกาหนดกลุ่มผูซ้ ้ื อ หรื อกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งถือ
เป็ นตัวแปรสาคัญ เพื่อค้นหาตาแหน่ งหรื อจุดยืนในธุ รกิ จ และลดผลกระทบจากแรงกดดันด้านอัต รา
แลกเปลี่ยนที่ผนั ผวน โดยรักษาตลาดเดิมและส่ งเสริ มการขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นและลด
สัดส่ วนลูกค้าต่างประเทศลดลง ดังนั้นจึงดาเนิ นนโยบายการกระจายสิ นค้าภายในประเทศ ในปี 2564 ซึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ 66 และมียอดขายในต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 34 แทน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มลูกค้ า

การจัดส่ งถุงมือยาง การจัดส่ งถุงมือยาง การจัดส่ งถุงมือยาง
ปี 2562 (%)
ปี 2563 (%)
ปี 2564 (%)

กลุ่มประเทศแถบยุโรป

33

17

13

กลุ่มประเทศแถบเอเชีย

30

22

21

รวมกลุ่มต่ างประเทศ

63

39

34

ในประเทศ

37

61

66

รวมทั้งหมด

100

100

100

กลยุทธ์ ทางการตลาด

- บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งขยายฐานการตลาดโดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่มีลน้ หลามในช่วงการระบาด COVID-19 ไปทัว่ ทุกมุมโลก และการขยายตลาดในกลุ่มสิ นค้าที่
บริ ษทั มีศกั ยภาพและให้ผลตอบแทนสู ง เช่น ถุงมือแพทย์ไร้แป้งชนิดยางธรรมชาติและยางไนไทรล์ และ
ถุงมือแม่บา้ น โดยผลิตภายใต้ขอ้ กาหนดทางคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะกับสายการผลิตของ
บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั มีการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แ ก่ผ่านตัวกลางเช่นเทรดเดอร์ นายหน้า และขายตรง
เข้าไปยังกลุ่มผูใ้ ช้ขนาดใหญ่ เช่ นกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ทัง่ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
- สาหรับการกาหนดราคา บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงต้นทุนวัตถุดิบ , อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปริ มาณ
การสั่งซื้ อและสัดส่ วนของขนาดถุงมือต่อรายการการสั่งซื้ อ และเปรี ยบเทียบราคาของถุงมือของคู่แข่งใน
ท้องตลาดมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขาย
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ภาวะตลาดภายในประเทศ
ความต้องการของถุงมือยางภายในประเทศนั้นมีภาวะความต้องการสู งขึ้นจากการระบาดของ COVID-19
ทั่ว ทุ ก มุ ม โลก ท าให้ บ รรดาเทรดเดอร์ ท้ ัง หลายเข้า มาสั่ ง ซื้ อ ถุ ง มื อ แพทย์เ พื่ อ ส่ ง ออกไปจ าหน่ า ยใน
ต่ า งประเทศจ านวนมาก ส่ ง ผลให้ อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ถุ ง มื อ ไนไตร อาทิ อุ ต สาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกซ์เกิดภาวะขาดแคลน และผลักดันราคาของถุงมือยางทั้งถุงมือยางธรรมชาติและ
ถุงมือยางไนไตรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาวะตลาดต่ างประเทศ
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ไปทัว่ ทุกมุมของโลก ทาให้ความต้องการสั่งซื้ อและใช้ถุงมือยาง
เพิ่ม ขึ้ น อย่า งมาก โดยเฉพาะคาสั่ง ซื้ อ จากทางสหรั ฐ อเมริ ก า และยุโ รป สู ง ขึ้ น และเข้า มาอย่า งรวดเร็ ว
ต่อเนื่ อง เกินกว่ากาลังการผลิตของผูผ้ ลิตโดยรวมที่มีอยู่ จึงพลักดันให้ราคาขายของถุงมือสู งขึ้นตามอุปสงค์
และอุปทาน แต่คาดว่าความต้องการของถุงมือจะยังคงสู งอยู่ต่อไปอีก 2 – 3 ปี เนื่ องจากการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ยงั คงต้องใช้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ต่อไป แม้วา่ จะ
มีวคั ซีนออกแจกจ่ายใช้ในหลายประเทศแล้วก็ตาม
ภาวะการแข่ งขันของอุตสาหกรรมถุงมือยาง
การแข่งขันของอุตสาหกรรมถุงมือยางโลก มีผผู ้ ลิตกระจุกตัวอยู่ซีกโลกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้และ
ประเทศจีน เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวเป็ นแหล่งเพาะปลูกยางพาราซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตถุงมือยาง
ดังแสดงในแผนภูมิประมาณการส่วนแบ่งผูผ้ ลิตถุงมือยางตามประเทศผูผ้ ลิตในปี 2564
แผนภูมิประมาณการส่ วนแบ่ งผู้ผลิตถุงมือยางตามประเทศผู้ผลิตในปี 2564

China
10%

Indonesia
3%

others
2%

Thailand
18%
Malaysian
67%
Source : MARGMA
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อุปทานของอุตสาหกรรมถุงมือยาง
1) นโยบายภาครัฐในการส่ งเสริมการผลิตและส่ งออกถุงมือยาง
ประเทศไทยนั้น ภาครัฐมุ่งเน้นที่จะกระตุน้ ให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น และมุ่งเน้น
ที่จะสร้างกลไกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและความยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพการทาสวนยางในประเทศ
ซึ่ งนโยบายดังกล่าวเป็ นนโยบายที่ช่วยสนับสนุ นอุตสาหกรรมการผลิตและส่ งออกถุงมือยาง ดังนั้นภาครั ฐ
จึงได้ออกนโยบายส่งเสริ มการผลิตและส่ งออกถุงมือยางเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจและเพื่อให้การส่งออกถุงมือยาง
สามารถแข่งขันกับผูส้ ่งออกจากประเทศอื่นๆได้
2) ความเพียงพอและราคาของวัตถุดิบ
ความเพี ย งพอและราคาของวัตถุดิบที่ ใ ช้ใ นการผลิ ตถุ งมื อยางเป็ นอี ก หนึ่ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ออุปทานของถุงมือยางและความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิตถุงมือยางทัว่ โลก โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิตถุงมือยาง ได้แก่ น้ ายางข้นสาหรับการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ และน้ ายางสังเคราะห์สาหรับการผลิต
ถุงมือยางไนไตร
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การผลิตถุงมือยาง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิต ถุงมือยาง 2 โรงงาน และมี เครื่ องจักรสาหรั บการผลิตถุงมื อทั้งหมด
15 ชุด โดยแบ่งได้ดงั นี้
- โรงงาน 1 มีสายการผลิตถุงมือยาง 7 ชุด (ชุดที่ 1 – 7)
- โรงงาน 2 มีสายการผลิตถุงมือยาง 8 ชุด (ชุดที่ 8 – 15)
การจัดหาวัตถุดิบและผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดซื้อน้ ายางข้นจากผูผ้ ลิตน้ ายางข้นในจังหวัดระยอง,จังหวัดชลบุรี และจังหวัดทาง
ภาคใต้ เช่ น จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นต้น โดยเป็ นการซื้ อน้ ายางข้นในประเทศทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้
ความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพของน้ ายางข้นของผูจ้ าหน่ายแต่ละราย ส่ วนน้ ายางสังเคราะห์มีการจัดซื้ อจาก
ผูผ้ ลิตจากภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต
นโยบายในการสั่ งซื้ อน้ า ยางข้นของบริ ษทั ฯ จะเลื อกผูจ้ าหน่ ายที่ คุ ณภาพดี ที่สุดและเสนอราคาที่
เหมาะสม รวมทั้งให้เครดิตในการชาระเงินที่ยาวกว่า สาหรับราคาในการซื้อน้ ายางจะเป็ นไปตามราคาตลาด ณ
ช่ วงเวลานั้น และ มี การเปรี ยบเที ยบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันและ
เปรี ยบเทียบกับราคากลางกับหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตถุงมือยาง ปี 2562 - ปี 2564
ต้ นทุนการผลิต

น้ายางข้น
(%)

เชื้อเพลิง
(%)

เคมีภัณฑ์
(%)

ค่าแรงงาน ค่าเสื่ อมราคา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
(%)
(%)
(%)
(%)

ปี 2562
มูลค่า 636 ล้านบาท

36.32

12.86

11.74

15.61

8.51

5.61

9.35

ปี 2563
มูลค่า 750.47 ล้านบาท

36.53

14.44

11.11

14.63

7.24

5.26

10.79

ปี 2564
มูลค่า 950.36 ล้านบาท

42.02

13.31

10.03

11.81

6.03

4.14

2.23

กราฟเปรียบเทียบราคาน้ายางข้น 60% ตั้งแต่ปี 2561 – 2564

อัตราการเพิม่ ขึน้ และลดลงของราคาน้ายางข้ น 60% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าตั้งแต่ปี 2561 – 2564
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ในปี 2564 และปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 1,491.43 ล้านบาท และ 1,270.68 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสด สิ นทรัพย์ถาวร สิ นค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า
โดยปี 2564 บริ ษทั มีเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด สุ ทธิ 538.74 ล้าน มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
521.57 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือ 172.42 ล้านบาทและมีลูกหนี้สุทธิ 63.74 ล้านบาท
ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สินถาวรที่บริษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้านบาท)

ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ตั้งอยูท่ ี่ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
รวมเนื้อที่ 141 ไร่ 0 งาน60.4 ตารางวา
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ตั้งอยูท่ ี่ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ

94.34

เนื้อที่ 108 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ติดจานองมูลค่า 70 ล้านบาท

เป็ นเจ้าของ

93.08

เป็ นเจ้าของ

281.14

อาคารโรงงาน
ติดจานองมูลค่ารวมกับที่ดิน
ติดจานองมูลค่า 91.14 ล้านบาท

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน

เป็ นเจ้าของ

1.49

-

ยานพาหนะ

เป็ นเจ้าของ

0

-

งานระหว่างก่อสร้าง

เป็ นเจ้าของ

0.26

-

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

ภาระผูกพัน

470.31

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัดในประเทศ
ไทยเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2531 และได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ปัจจุบนั
บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นเท่ า กับ 1,633,859,004 บาท ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท และเป็ นทุ น ช าระแล้ว
816,929,502 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,699,859,004 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
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บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
48.25 %
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด
99.99 %
บริ ษทั เอจีเอ็ม รี ไซโคลน (ประเทศไทย) จากัด

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ
ผูผ้ ลิต จาหน่าย และส่ งออกถุงมือยาง

สัดส่ วนการถือหุน้

1. ธุรกิจหลัก
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
2. ธุรกิจอื่น
ผลิตและจาหน่ายพลังงานชีวมวลครบ
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
วงจร และผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากชี ว
48.25 %
มวลและชยะ (หยุดกิจการชัว่ คราว)
3.บริ ษทั เอจีเอ็ม รี ไซโคลน (ประเทศไทย) จากัด
การแปรรู ปชี วมวลเป็ นพลั ง งาน ถือโดยบริ ษทั นอร์ทเทิร์น
ทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าที่ เป็ นมิ ตรก รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด
กับสิ่ งแวดล้อม (หยุดกิจการชัว่ คราว)
99.99 %

1.3.2 หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งถื อหุ้นในบริ ษัทย่ อยหรื อบริษัทร่ วมกิจการร้ อยละ 10 ให้ อธิบายเหตุผล
(การถือหุ้นแทน)
ไม่มีความขัดแย้ง
1.3.3 ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีความสัมพันธ์
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 และสัดส่ วนผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายชื่ อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
MISS CHUN-CHING TENG
นางสาวโชติรส อัฑฒกรวโรดม
นายพลภัทร นิจสิ ริภชั
MISS TENG CHUN-YU

จานวนหุ้น
132,896,582
102,760,138
82,136,428
81,738644
79,718,485

สัดส่ วนการถือ%
8.13
6.29
5.03
5.00
4.88

6

MR.HSUN-MIN YANG

62,026,817

3.80

7

นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์

38,454,384

2.35

8

นายภัชริ นิจสิ ริภชั

37,098,003

2.27

9

นายพิทยุตม์ ตั้งสัจจะธรรม

26,168,274

1.60

10

นายหลักชัย กิตติพล

25,807,358

1.58

668,805,113

40.93

รวม
ที่มา : บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด

1.4 จานวนหุ้นจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 816,929,502 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,633,859,004 หุน้ มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ว 816,929,502 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,633,859,004 หุ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น (หลักทรัพย์แปลงสภาพ และ ตราสารหนี)้
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารหนี้
1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสารองตามกฎหมายของแต่ละปี โดยอัตราจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุ รกิจ เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่
กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรื อ
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ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะเกิดกาไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั ฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อคณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิน
ปันผลประจาปี แล้ว จะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ปี

2562

2563

2564

กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุ้น)

-0.007

0.010

0.230

อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (%)

-35.81

21.40

26.26

ไม่จ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

เงินปันผลต่อหุน้ ระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

-

-

0.098

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)

-

-

-

อัตราเงินปันผลต่อหุน้ ของรอบบัญชี

2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หาร
จัดการที่ ดีเพื่อสนับสนุ นการขับเคลื่ อนองค์กรสู่ ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน มี ความพร้ อมรั บมื อต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่บริ ษทั ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั จะ
นาระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการวางกลยุทธ์ บริ หารจัดการ การปรับปรุ งการ
ดาเนินงาน เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในภาพรวม โดยกาหนดให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การบริ หารความเสี่ ยงร่ วมกันเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2.1.1 บริ ษทั กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดั บชั้น ที่
ต้องตระหนักถึงความเสี่ ยงที่มีในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้อง
ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงต่าง ๆ ได้รับการบริ หารจัดการ ภายใต้การควบคุม
ภายในอย่างมีระบบให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2.1.2 บริ ษทั ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการบริ หาร
จัดการสาคัญของบริ ษทั ที่บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่ วมมือ มีความร่ วมใจ
และร่ วมกันใช้การบริ หารความเสี่ ยงสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริ มสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี
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การบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ และสร้างความเชื่ อ มัน่ ให้กับผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั
บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักการของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการ ตลอดจนการจัดระบบ
การรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบจากความเสี่ ยง ลด
ความไม่แน่นอนในผลการดาเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จ
บริ ษทั ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์ก ร โดยให้ทุกคน
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
พนักงานทุกคนมี หน้าที่ ปฏิ บตั ิ ตามระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ทั้งในระดับ
องค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบตั ิการ ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงกาหนด
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และผูบ้ ริ ห ารมี ก ารตรวจสอบ ติ ด ตาม และวัด ผลการ
ดาเนินการเพื่อบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้เหมาะสม

2.2 ปัจจัยความเสี่ ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการแข่งขัน การตลาดและปัจจัยภายนอก
ในช่วงตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นมา ได้มีการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้นทาให้เกิดความต้องการ
ถุงมือยางเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด มาจนถึ ง ปี 2564 ท าให้มี ค วามผัน ผวนในด้า นของราคาขายเพิ่ ม ขึ้ นและ
เปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว อย่า งไรก็ ดี ร าคาของต้น ทุ น ของวัต ถุ ดิ บ ก็ สู ง ขึ้ น เช่ น กัน แต่ ก ระนั้น กลุ่ ม
อุตสาหกรรมถุงมือยางก็ยงั มีผลการดาเนิ นงานและผลการประกอบการที่สูงกว่าที่ผ่านมาในอดีต ทาให้ผเู ้ ล่น
รายใหญ่หลายราย มีการเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อเติมเต็มความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด จนกระทั้งในครึ่ งปี
หลังของปี 2564 นั้น ราคาขายมีแนวโน้มที่ลดลง จากความผ่อนคลายและการแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด19 ที่ คลี่ คลายมากขึ้น ทาให้ราคาขายของถุงมือยางจะมี แนวโน้มที่ลดลงและปรับเข้าสู่ สภาวะสมดุล (New
Normal) แต่ถึงกระนั้นความต้องการของจานวนถุงมื อยางก็ย งั คงเพิ่มขึ้ นตามการคาดการจากรายงานของ
MARGMA ที่คาดการณ์ว่าความต้องการของถุงมือยางในปี 2565 และ 2566 จะสู งกว่าปี 2562 (ก่อนโควิด-19)
เท่ากับ 10% และ 15% ตามลาดับ เป็ นผลเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน
ในเดื อ นมี น าคม 2565 ที่ ผ่ า นมา มี ปั จ จัย ภายนอกที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ต้น ทุ น และ
อุตสาหกรรมถุงมือยางอีกเหตุการณ์หนึ่ง นั้นคือสงครามระหว่างรัศเซี ยและยูเครน ซึ่งทาให้ราคาน้ ามันดิบนั้น
พุ่งสู งขึ้น โดยอาจส่ งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ งของวัตถุดิบทั้งในด้าน ขาเข้า และขาออก อีกทั้งยังมีความ
ไม่แน่นอนว่าจะส่ งผลกระทบต่อความต้องการถุงมือยางหรื อไม่ และไปในทิศทางใด โดยบริ ษทั ฯได้มีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการบริ หารจัดการหรื อการวางแผนหากเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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• ปัจจัยความเสี่ยงเกีย่ วกับการผลิตด้ านการจัดหาวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯมีการจัดซื้ อวัตุดิบหลักสาหรับการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการสั่งซื้ อ
น้ ายางธรรมชาติจากผูข้ ายและเกษตรกรในเพื้นที่ใกล้เคียง
น้ ายางข้น 60% (Natural Rubber)
บริ ษทั ฯมีการจัดซื้อจัดหาจากคูค้ า้ ภายในประเทศ มีความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ น้ ายางข้น 60%
เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง ในปี 2564 ราคาน้ ายางข้นมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 36.5%
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาของวัตถุดิบ บริ ษทั ฯ จึงสั่งซื้ อน้ ายางข้นจาก
ผูจ้ าหน่ า ยวัตถุ ดิบหลายรายทั้งในภาคตะวันออก และภาคใต้ข องประเทศโดยท าสั ญญาซื้ อล่วงหน้า และ
เปรี ยบเทียบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมกับเปรี ยบเทียบกับราคา
กลาง จากการยางแห่ งประเทศไทยนอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังพิจารณาถึ งระยะเวลาในการชาระเงินค่าสิ นค้า
(Credit Term) ประกอบด้วย
น้ ายางสังเคราะห์ (Nitrile Rubber)
บริ ษทั ฯมีการจัดซื้ อจัดหาจากคู่คา้ ต่างประเทศทั้งหมดในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนการใช้วตั ถุดิบ มีราคา
โดยเฉลี่ ยของน้ ายางสังเคราะห์ในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยสู งกว่า 2563 เท่ากับ 123% เนื่ องจากเกิดภาวะ Demand
มากกว่า Supply บริ ษทั ฯ จึงทาแผนการซื้ อน้ ายางระยะยาวล่วงหน้า และวางแผนการรับออเดอร์ ให้สอดคล้อง
กับแผนการซื้ อน้ ายางและจัดหาผูจ้ าหน่ายน้ ายางสังเคราะห์รายใหม่ เพื่อเพิ่มการแข่งขันในเรื่ องของราคาและ
คุณภาพ
เชื้อเพลิงสาหรับพลังงานไอน้ า
บริ ษทั ฯมีการใช้เชื้ อเพลิงจากแหล่งกาเนิ ดเชื้ อเพลิงประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่ กะลาปาล์มไม้สับ ขี้เลื้อยอัด
แท่ง และไม้ปีก โดยทั้งหมดนี้ ซ้ื อจากคู่คา้ ภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสามารถจัดหาวัตถุดิบให้ได้อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ บริ ษทั ฯได้มีการสั่งซื้ อล่วงหน้า รวมถึงมีการจัดหาคู่คา้ ให้เพียงพอที่จะสามารถส่ งมอบวัตถุดิบ
สาหรับการผลิตได้
• ความเสี่ยงในการผลิต
ความต่อเนื่ องของการผลิตเป็ นหัวใจสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ ง
เครื่ องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ให้สามารถดาเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้นและมีตน้ ทุนที่ลดลง และลดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมได้มากขึ้น
• ความเสี่ ยงในด้ านบุคลากร
บริ ษทั ฯคานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็ นสาคัญ โดยมีกาหนดแนวปฏิบตั ิและการฝึ กอบรม
แก่พนักงานเพื่อสร้างการรับรู ้ในเรื่ องของความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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ในเรื่ องของผลตอบแทนนั้นบริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและแข่งขันได้ และ
ให้ค วามส าคัญ กับ การปฏิ บ ัติ ต่ อ พนัก งานที่ มี ค วามเป็ นธรรมและถูก ต้อ งตามหลัก สิ ทธิ มนุ ษ ยชน มี ก าร
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาจานวนบุคลากรให้เพียงพอและเพิ่มขีดความสามารถของ
บุ ค ลากรให้ก้า วทันต่อการเปลี่ ย นแปลงของโลกการแข่งขันในปั จ จุ บันและอนาคต และสร้ า งโอกาสแก่
บุคลากรในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ
• ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง
บริ ษทั ฯมีการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึ งการกาหนด
ส่ งมอบ มีความพอเพียงสาหรับขายและส่ งให้กบั ลูกค้าในระยะเวลาที่กาหนด โดยคานึ งถึงการใช้ Working
Capital ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและมีความเหมาะสม และรักษาระดับของสิ นค้าคงคลังไม่ให้มีมากหรื อน้อย
จนเกินไป
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่ องจากมีการขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศและมี
การสั่งซื้ อวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดบัญชี เงิ นสกุลต่างประเทศทั้ง USD และ
EURO เพื่อบริ หารความเสี่ ยงโดยใช้เงินสกุลต่างประเทศที่ได้รับจากลูกค้า และใช้เงินสกุลเดียวกันดังกล่าวใน
การชาระค่าสิ นค้าหรื อที่เรี ยกว่า Natural Hedging ทาให้บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งเสี ยค่าส่ วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศมาเป็ นเงินสกุลบาทก่อนในทุกคราว อีกทั้งยังลดความเสี่ ยงจากความผัน
ผวนของค่าเงินได้อีกด้วย และมีการพิจารณาใช้เครื่ องมือตราสารทางการเงินอื่นเพิ่มเติมอาทิ Forward Contract
หรื อ Option สาหรับสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่สามารถทา Natural Hedging ดังข้างต้นได้
• ความเสี่ ยงด้ านการค้ างรับชาระเงินจากลูกค้ า
บริ ษทั ฯมีการพิจารณาการให้เครดิ ตเทอมของลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันไปตามหลักการของ
บริ ษทั ฯ โดยนโยบายในการคัดเลือกลูกค้าแต่ละรายนั้นจะพิจารณาในด้านชื่อเสี ยงของลูกค้าและฐานะการเงิน
เพื่อให้แน่ใจได้วา่ จะไม่มีปัญหาในด้านการรับชาระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในส่ วนการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญนั้นบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกหนี้ หาก
เกินระยะเวลาการให้เครดิต และมีขอ้ บ่งชี้แน่ชดั ว่าไม่อาจชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้บริ ษทั ฯ ก็จะดาเนินการตั้ง
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญทั้งจานวนและดาเนินการติดตามหนี้คงค้างอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสู ญเสี ย
• ความเสี่ ยงเรื่ องสิ่ งแวดล้ อมและชุมชน
บริ ษทั ฯมีการประกอบธุรกิจและการผลิตซึ่ งตั้งอยูใ่ นพื้นที่ ที่มีชุมชนและธรรมชาติแวดล้อมเพื่อ
ไม่ให้เกิดปั ญหา บริ ษทั ฯได้มีการดาเนิ นการตามมาตรฐานและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธรุ กิ จ อยู่ ภ ายใต้ก รอบของธรรมาภิ บ าลที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมี ค วามมุ่ ง มั่นที่ จะพัฒ นาธุ รกิ จควบคู่ ไ ปกับ การสร้ า งสมดุ ล ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ ง แวดล้อมทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ฯ ตั้ง มั่นที่ จะดารงตนให้ เป็ นบริ ษ ทั ที่ เป็ นแบบอย่า งที่ ดีข องสั ง คมในการด าเนิ น
ธุ รกิ จอย่า งยัง่ ยืน และสามารถบริ หารกิ จการให้เติ บ โตอย่างมั่นคงและเป็ นที่ ยอมรั บในสัง คมบนพื้นฐาน
ของจริ ยธรรมและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ รวมถึงว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs) รวมทั้งสามารถสร้ างผล
ตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบในการดาเนิ นธุ รกิจที่มีต่อผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยของบริ ษทั ในทุกด้าน บริ ษทั ฯจึงได้จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ

• การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยคานึ งถึง
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ตั้ง แต่ ผูถ้ ื อหุ ้น พนัก งาน ลู ก ค้า คู่ ค ้า คู่ สั ญญา ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่ ง แวดล้อม ทั้ง ยัง ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขันทางการค้า อย่า งเสรี และเป็ นธรรม หลี ก เลี่ ย งการดาเนิ นการที่ อ าจ
ก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และการละเมิ ดทรั พย์สิ นทางปั ญญารวมถึ งการต่ อต้านการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
• การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุ จริ ต เป็ นธรรมโปร่ งใส เปิ ดเผย
ข้อมู ล ที่ ส าคัญ และสามารถตรวจสอบได้ พร้ อมทั้ง นาหลัก การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดีม าเป็ นแนวทางการ
ดาเนินการ ซึ่งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะคานึงถึงผลประโยชน์ และลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
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• การกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ชีวอนา
มัย และความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุ รกิจที่เป็ นสากล โดยกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู ้เห็น
ช่วยเหลือหรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจอยูภ่ ายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุ รกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมทั้งนี้
บริ ษทั ตั้งมัน่ ที่จะดารงตนให้เป็ นบริ ษทั ฯ ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน และ
สามารถบริ หารกิจการให้เติบโตอย่างมัน่ คงและเป็ นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักการ
กากับดู แลกิ จการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้ างผลตอบแทนให้กับผูถ้ ือหุ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึง
ผลกระทบในการดาเนินธุรกิจที่มีต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยของ บริ ษทั ในทุกด้าน บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทานโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ
• การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมุ่งเน้นการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้บุคคลากรทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมัน่
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายโดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่ อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นการเฉพาะ
เพื่อให้การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษ ย์
คานึ งถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ น
ในเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา เผ่าพันธุ์ สี ผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะ
ทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรม อันเป็ นปั จจัย ที่ จะช่ วยเพิ่ ม มู ล ค่ า ของกิ จการและเสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน และการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในอนาคต บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิ ของ
พนัก งานตามหลักสิ ท ธิ ม นุ ษยชน และปฏิ บัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจัดให้มี ก ระบวนการจ้างงานและ
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เงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึง การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน
และมีกระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงาน
อย่างเหมาะสม บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมสัมมนาวิชาการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติ
ที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความสุข
และยอมรับซึ่ งกันและกัน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน
นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรมหรื อการกระทาที่ไม่ถูกต้องในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานที่รายงานเรื่ อง
ดังกล่าว ตลอดจนคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยส่งเสริ มให้วาระ
ความปลอดภัยเป็ นวาระสาคัญ
• ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ าและผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ จะผลิตและจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณ ภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่
ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การที่ถูกต้อง เพียงพอต่อลูกค้า ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การได้อย่างสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพนอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า
ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและยกระดับมาตรฐาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ประกอบธุรกิจโดยมีระบบ
การดาเนิ นงานที่ มี มาตรฐานและมี การควบคุ มที่ ดี ส่ งเสริ มการพัฒนาสัง คมและสิ่ งแวดล้อมที่ ย งั่ ยืน ทั้ง ยัง
ปลูกฝั งจิ ตสานึ กความรั บผิดชอบต่อ สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดขึ้นในบริ ษทั ฯ และพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าธุรกิจ
3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่ าธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย ช่ องทางการสื่ อสาร/ ความต้องการ/ความ วิธีการตอบสนอง
ภายในองค์กร
การมีส่วนร่ วม
คาดหวัง
ความคาดหวัง
พนักงาน
• การประชุม
• ค่าตอบแทนที่
• กาหนด
บริ ษทั
เหมาะสมและ
ค่าตอบแทนที่
ประจาเดือน
สวัสดิการที่ดี
เหมาะสมและ
แข็งขันได้
• กิจกรรม 5ส,
• สภาพแวดล้อมใน
Safety talk,
การทางานที่ดีและ • การตรวจ
QCC, KYT
ความปลอดภัย
สุขภาพประจาปี
• ช่องรับข้อ
• ความมัน่ คงและ • จัดให้มีการ
ร้องเรี ยนและ
ความก้าวหน้าใน
ฝึ กอบรม
ความคิดเห็น
การทางาน
• นโยบายรับเรื่ อง
• กิจกรรม
• พัฒนาความรู ้
ร้องเรี ยน
ความสามารถ
• นโยบายด้าน
ความเป็ นธรรม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ย ช่ องทางการสื่ อสาร/ ความต้องการ/ความ วิธีการตอบสนอง
ภายนอกองค์กร
การมีส่วนร่ วม
คาดหวัง
ความคาดหวัง
ผูถ้ ือหุน้ และนัก
• การประชุมผูถ้ ือ • ผลตอบแทนจาก • บริ ษทั ปฏิบตั ิ
ลงทุน
หุน้
การลงทุนที่ได้
ตามการบริ หาร
ตามคาดหวัง
จัดการที่ดี CG
• รายงานประจาปี
• ผลตอบแทนที่
• มีนโยบายการ
• ช่องทางการ
ยัง่ ยืนของบริ ษทั
จ่ายเงินปันผล
สื่ อสารของ
ตลาด
• การเติบโตของ
• บริ หารกิจการ
หลักทรัพย์
ผลตอบแทน
เพื่อสร้างความ
(ELCID)
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
• ความโปร่ งใสใน
แก่ผถู ้ ือหุน้ และผู ้
• หน่วนงาน
การบริ หาร
มีส่วนได้เสี ย
Investor
• ประสิ ทธิภาพใน
ทั้งหมด
Relationship
การบริ หาร
ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค • การสารวจความ • ได้รับสิ นค้าที่มี
• ระบบ
พึงพอใจ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
ต้องการ
เช่น ISO9001
• การเข้าพบลูกค้า

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
• อัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุด
งานเกิน 3 วัน ในปี
2564 เป็ นศูนย์
• จานวนเรื่ องร้อง
ทุกข์ในปี 2564 เป็ น
ศูนย์
• อัตราการลาออก
น้อยกว่า 5% ในปี
2564

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
• ดาเนินการเพื่อให้
หุน้ ของบริ ษทั
กลับมาซื้อขายใน
กระดานอีกครั้ง
(Resume Trade)
• ในปี 2564 มีการ
จ่ายปันผลระหว่าง
การเป็ นเงินจานวน
0.098 บาท/หุน้

• ปริ มารการขายที่
เพิ่มขึ้น
• ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
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คู่คา้ /Suppliers

ชุมชน

หน่วยงานกากับ
ดูแลของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง

• การจัดแสดง
สิ นค้าตามงาน
ต่างๆ
• การทากิจกรรม
ร่ วมกับลูกค้า
• ช่องทางการ
สื่ อสารทาง
โทรศัพท์
อีเมลล์ และเวบ
ไซต์
• ช่องทางการ
สื่ อสารทาง
โทรศัพท์
อีเมลล์ และเวบ
ไซต์
• Site Visit
• ประชุม

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

• ได้รับสิ นค้าตรง • กระบวณ
• ลูกค้ารายใหม่ที่
เวลา
ควบคุมการผลิต
เพิ่มขึ้น
และตรวจสอบที่ • ความพึงพอใจของ
• ได้รับการแก้ไขใน
มีคุณภาพ
กรณีที่เกิดปัญหา
ลูกค้า
• จรรยาบรรณ
• รักษาความลับ
ทางการ
ทางการค้า
ประกอบธุรกิจ
• ปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์

• ชาระเงินตามเวลา • นโยบายจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็ น
• ระบบจัดซื้อที่
ธรรมและ
โปร่ งใส
โปร่ งใส
• การกาหนดสเปค
• ช่องรับข้อ
ของสิ นค้าและ
ร้องเรี ยน
บริ การที่ชดั เจน
• นโยบายต่อต้าน
การทุจริ ต
• ทากิจกรรมร่ วม • ไม่สร้าง
• จ้างงานคนใน
ผลกระทบทางลบ
ชุมชน
ต่อชุมชน
• เข้าร่ วมกิจกรรม
• สนับสนุน
ของชุมชน
กิจกรรมของชุม • สนับสนุน
ชม
กิจกรรมของ
• มีความรับผิดชอบ
ชุมชน
ต่อสิ่ งแวดล้อม
และความ
ปลอดภัยใน
ชุมชน
• การเข้าร่ วม
• ปฏิบตั ิตาม
• ปฏิบตั ิตาม
โครงการต่างๆ
กฎหมายที่
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
• การพบปะและ
กิจกรรม

• ผลการประเมิน
ประจาปี
• ส่งมอบงาน
ตามสเปคที่กาหนด
และตามเวลาที่
กาหนด

• CSR
• งบประมาณเพื่อ
สังคมและชุมชน
• การจ้างงานใน
ชุมชน
• การใช้จ่ายของ
พนักงานในชุมชม

• ได้รับใบอนุญาต
สาหรับการดาเนิน
กิจการอย่างต่อเนื่อง
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• ให้ความร่ วมมือ
หน่วยงานในการ
แก้ปัญหา
• สนับสนุน
โครงการต่างๆ
ของภาครัฐ

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

• ให้ความร่ วมมือ
ในด้านอื่นๆ
(หากมี)

3.2.2 การวิเคราะห์ ผ้ มู ีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
บริ ษทั ฯมีธุรกิจหลักในการผลิตถุงมือยาง ทั้งในส่ วนของถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติและจาก
ยางสังเคราะห์ โดยบริ ษทั มีโรงงานผลิตถุงมือเพื่อส่ งขายให้กบั ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
ขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานดังต่อไปนี้
จัดหาวัตถุดิบจาก ผลิตและบรรจุ
ใช้บริ การขนส่งไป การให้บริ การหลัง
ในประเทศและ
ภัณฑ์ภายใน
ยังลูกค้าทั้งภายใน การขาย
ต่างประเทศ
โรงงานของบริ ษทั และต่างประเทศ
กิจกรรมสนับสนุน งานการตลาด งานบัญชี งานการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบุคลากร งานด้าน IT
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต
บริ ษทั ฯมีการสั่งซื้ อวัตถุดิบหลักซึ่ งประกอบด้วย น้ ายางธรรมชาติ น้ ายางสังเคราะห์และสารเคมี
สาหรับการผลิต โดยน้ ายางธรรมชาติน้ นั มีการสั่งซื้ อจากในประเทศซึ่ งประกอบไปด้วยการซื้ อโดยตรงจาก
ท้องถิ่นและแหล่งอื่นๆ อาทิ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เป็ น
ต้น ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้ใ ห้ค วามสาคัญในเรื่ องของคุณภาพของน้ ายางข้นของผูจ้ าหน่ ายแต่ ละราย ส่ วนน้ า ยาง
สังเคราะห์มีการจัดซื้อจากผูผ้ ลิตจากภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต
ผลิตและบรรจุภัณฑ์ ภายในโรงงานของบริษัท
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการผลิตถุงมือโดยเครื่ องจักร รวมถึงทาการบรรจุผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานตาม
ความต้องการของลูกแต่ละราย และมีการควบคุมการผลิตและคุณภาพโดยบุคลากรทั้งในด้านของฝ่ ายผลิตและ
วิศวกรรม โดยบริ ษทั ได้รับรองด้านมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในจากหน่วยงานของภาครัฐ และจากลูกค้า
โดยสิ นค้าที่ ผลิ ตนั้นมี การผลิตเพื่อขายภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งต้องผ่านมาตรฐานต่างๆที่ลูกค้า
ต้องการและยอมรับ
การขนส่ งผลิตภัณฑ์ ขาออก
บริ ษทั ใช้บริ การการขนส่ งทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนาส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า โดยมีการขนส่ ง
ทางรถ และเรื อสาหรับตลาดต่างประเทศ
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การบริการหลังการขาย
บริ ษทั ฯ มีแผนกฝ่ ายการตลาดและดูแลในด้านของคุณภาพสิ นค้าหลังการขาย โดยมีการรับข้อ
ร้องเรี ยนในกรณีสินค้าเกิดปัญหาต่างๆ และมีการดาเนินการแก้ไขให้กบั ลูกค้าแต่ละราย
กิจกรรมสนับสนุน
การตลาด
บริ ษทั ฯ มีฝ่ายการตลาดที่ทาหน้าที่สร้ างความน่ าเชื่ อถือให้แก่ บริ ษทั ฯ รวมถึงประสานงานกับ
ลูกค้าในด้านความต้องการใหม่ๆ หรื อการปรับปรุ งสิ นค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย พร้อม
ทั้งสร้างและรักษาความสัมพันธ์เพื่อการเติบโตที่ยงั่ ยืนของทั้งบริ ษทั ฯ และลูกค้า
การจัดการด้ านบุคลากร
บุคลากรมีความสาคัญอย่างมากในการดาเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญทางด้านบุคลากร
ทั้งในด้านความพอเพียงของอัตรากาลัง สร้างแรงจูงใจในการทางาน ส่ งเสริ มการเพิ่มขีดความสามารถของบ
คุลากร เช่น การฝึ กอบรม และที่สาคัญในด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน
การบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีระบบการบัญชีและการเงินที่ดี มีความถูกต้อง แม่นยาและรวดเร็ ว เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ทนั ต่อเวลาสาหรับการวางแผนสาหรับธุรกิจในโลกปัจจุบนั
ด้านการพัฒนาระบบ IT
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นที่จะนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถพัฒนาการทางานสนับสนุนให้รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยมีแผนการพัฒนาเว็บไซด์, โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั บริ ษทั ฯ
และสนับสนุนข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า ปรับปรุ งอุปกรณ์สานักงานสาหรับบุคลากร และติดตั้งระบบ
ERP เพื่อการทางานแบบบูรณาการ เป็ นต้น
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดการน้า
ทรั พ ยากรน้ าเป็ นทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และบริ ษัท ควรจะใช้ ท รั พ ยากรน้ าอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การใช้ทรัพยากรน้ าสาธารณะจะเป็ นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ า
นอกจากนี้ การพึ่งพาทรัพยากรน้ ายังอาจก่อความเสี่ ยงต่อการประกอบกิจการได้ เช่น กรณี ที่การประกอบการ
หยุดชะงักลงเนื่ องจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ า หรื อการที่ตน้ ทุนในการประกอบการสู งขึ้นเนื่ องจากความ
ขาดแคลนของทรัพยากรน้ าหรื อการที่ค่าใช้น้ ามีราคาสู งขึ้น ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงมีนโยบายที่จะลดการใช้น้ าต่อ
หน่วยการผลิตลง ซึ่งมีรายละเอียดการใช้น้ าดังตารางต่อไปนี้
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ลิ ตร/1,000 ชิ้น
การใช้น้ าบาดาล
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ปี 2563 ปี 2564
1.18
1.35
14.14%

• การบริหารจัดการขยะและของเสีย
การผลิตขยะ (ขยะอุตสาหกรรม ขยะอันตราย) ตลอดจนการดาเนินการใดๆ ที่มีส่วนในการผลิต
ขยะของบริ ษทั ย่อมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และในขณะเดียวกันอาจทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงต่อความ
รับผิดชอบทางกฏหมายอันเกิ ดจากการจัดการขยะของเสี ยได้ ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงควรแสดงข้อมูลเกี่ ย วกับ
ปริ มาณขยะที่บริ ษทั ได้ผลิตหรื อมีส่วนร่ วมในการผลิตขึ้น และแสดงถึงแนวทางในการบริ หารจัดการขยะและ
การทิง้ สิ่ งตกค้างและลดผลกระทบจากขยะอันเกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยมีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.
2563
2564

ขยะอันตราย
(ตัน)
31.21
16.39

ขยะไม่อนั ตราย
(ตัน)
161.72
87.16

สัดส่วนขยะอันตรายที่ สัดส่วนขยะไม่อนั ตราย
ลดลง (ร้อยละ)
ที่ลดลง(ร้อยละ)
13.4%
20.9%
46.5%
45.1%

• การบริหารจัดการการบริหารจัดการพลังงาน
พลังงานเป็ นองค์ป ระกอบสาคัญประการหนึ่ งในการประกอบธุ รกิจและเป็ นต้นทุนที่ ส าคัญ
ประการหนึ่ งในการประกอบการ ในขณะเดียวกันการใช้พลังงานยย่อมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ ด้วย
เหตุน้ ี บริ ษทั จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน และควรใช้พลังงาน
อย่างประหยัด มีประสิ ทธิภาพ และคุ่มค้า รวมถึงส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพ โดยในปี ที่ผ่านมี
มีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้

kw/ ล้านชิ้น
หน่ วยไฟฟ้ า
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ปี 2563
166,304

ปี 2564
158,638
-4.61%
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• การบริหารจัดการมลพิษ
บริ ษ ัท มี ห น้า ที่ ต ามกฏหมายในการปฏิ บัติ ต ามกฏหมายเกี่ ย วกับ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งการปฏิบตั ิตามกฏหมายดังกล่าวย่อมส่ งผลต่อต้นทุนในการประกอบกิจการ นอกจากนี้ การก่อ
มลพิษอาจก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงที่ บริ ษทั จะต้องรั บ ผิดชอบทางกฏหมายได้ ด้วยเหตุน้ ี ทางบริ ษทั จึ งจัดเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษทั้งทางตรและทางอ้อมเพื่อให้แสดเห็นถึงความเสี่ ยงของบริ ษทั และ
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการปล่อยมลพิษ โดยมีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ./พารามิเตอร์
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่1
ครั้งที่2

Boiler 15 T
TSP
SO2
NO2
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
≤320 mg/m3 ≤60 ppm ≤200ppm
77.5
<1
67
128
<1
174
3.74
5.08
5.67
190
7.34
8.19
32.1
<1
52
160
<1
184

CO
มาตรฐาน
≤690ppm
104
40
457.1
12.1
279
199

Boiler 20 T
TSP
SO2
NO2
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
≤320 mg/m3 ≤60 ppm ≤200ppm
78.6
<1
44
115
<1
116
33.4
3.45
278
2.57
1.63
1.82
147
<1
164
121
<1
108

CO
มาตรฐาน
≤690ppm
259
336
64.6
199
72
229

• การบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย
การผลิ ต นาเข้า ส่ ง ออก หรื อวัตถุอันตรายในครอบครองเป็ นกิ จกรรมที่ อยู่ใ นข้อบังคับของ
พระราชบัญ ญัติ ว ตั ถุ อันตราย พ.ศ.2535 ซึ่ ง ในการประกอบธุ ร กิ จที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วัตถุ อัน ตรายนั้น บริ ษ ัท
จาเป็ นต้องรู ้ และเข้าใจถึ งข้อมูลด้านวัตถุอนั ตรายรวมถึ งการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากวัตถุ
อันตรายนั้นสามารถก่อความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูใ้ ช้งานอีกทั้งก่อความเสี่ ยงต่อสิ่ งแวดล้อม
ได้ โดยมีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564

ปริ มาณของเสี ยอันตราย
(ตัน/ล้านชิ้น)
31.21
16.39

ปริ มาณที่ลดลง
(ร้อยละ)
13.4%
46.5%

• การบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงด้ านภูมิอากาศ
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งในทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่ วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2564 รวมถึงปี ก่อนหน้า
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการวัดค่าก๊าซเรื อนกระจก โดยมีแผนจะดาเนินการเริ่ มวัดในปี 2565 เป็ นต้นไป
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
• การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิ ทธิ์ในการร่ วมเจรจา
ความคับของใจของลูกจ้างในสถานประกอบการย่อมนามาซึ่งปัญหาในการประกอบกิจการ ไม่
มากก็นอ้ ย การรับฟั งปั ญหาเหล่านั้นและแก้ไขให้ดี ขึ้นย่อมเป็ นหน้าที่ที่นายจ้างพึงกระทา เพราะนอกจากจะ
ทาให้ลูกจ้างมีขวัญกาลังใจที่ดีในการทางานแล้ว ยังทาให้การประกอบการของนายจ้างนั้นเป็ นไปอย่างราบรื่ น
อย่างไรก็ดี ลูกจ้างแต่ละคนย่อมมีปัญหาและความไม่สบายใจเกี่ยวกับการทางานแตกต่างกันไป บางปัญหาใน
เรื่ องส่ วนบุคคล บางปั ญหาเป็ นเรื่ องส่ วนรวม การแก้ไขปั ญหาส่ วนรวมย่อมเป็ นข้อที่นายจ้างควรให้ความ
สนใจเป็ นลาดับแรก การรวมกลุ่มของลูกจ้างจึงเปรี ยบเสมือนเวทีที่ลูกจ้างสามารถแสดงออกซึ่ งอุปสรรค
ปั ญหาในการทางานและความต้องการของตนเกี่ยวกับเงื่ อนไขการทางาน หากความต้องการเหล่านั้นมี จุด
ร่ วมกันของลูกจ้างหลาย ๆ คน ก็ย่อมอนุมานได้ว่าเป็ นปั ญหาสาคัญของสถานประกอบการหรื อกิจการนั้น ที่
นายจ้างผูป้ ระกอบการควรให้ความสนใจและเรื่ องแก้ไข โดยอาจเข้าร่ วมเจรจาหารื อในการแก้ไขปัญหาเช่นว่า
นั้นกับฝ่ ายลูกกจ้าง และหากตกลงกันไม่ได้ย่อมต้องไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความปรารถนาที่ไม่สอดคล้องนั้นให้สิ้น
ไปด้วยความเข้าใจอันดี อันจะทาให้คาตอบที่ได้รับเป็ นไปด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ ายมาซึ่งสันติสุขใน
สังคมแรงงาน อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการในการเจรจาล้มเหลวก็ควรยอมรั บการกดดันทางแรงงาน
กล่าวคือ การปิ ดงานและการนัดหยุดงานในฐานะเครื่ องมือที่ช่วยให้ท้ งั สองฝ่ ายได้มีโอกาสได้พูดคุยปรับความ
เข้าใจระหว่างกันอีกครั้งหนึ่ง อันอาจนามาซึ่งข้อตกลงที่วางอยูบ่ นพื้นฐานของการยอมรับได้ ข้อสังเกตอันเป็ น
ประเด็นท้าทายสาคัญของเรื่ องนี้ ก็คือบทบัญญัติกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกับหลักการสากล
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ เพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีขอกิจการ ซึ่งยอมรับได้อย่างสอดคล้องกับหลักการและ
แนวปฏิบตั ิสากล จึงจาเป็ นต้องพิจารณาถึงหลักปฏิบตั ิที่สากลยอมรับประกอบด้วย
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุนการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองของ ลูกจ้าง ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ; พ.ศ. 2518 ที่ได้กาหนดไว้แก้บริ ษทั ในฐานะ
องค์กรเอกชน
ในปี 2564 ยังไม่มีการดาเนิ นการและไม่มีขอ้ พิพาท โดยในปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนักรู ้ของ พนักงานในองค์กร ขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเงื่อนไขการทางานและสภาพการจ้างอย่างสร้างสรรค์
• การขจัดแรงงานบังคับและเกณฑ์ แรงงานในทุกรู ปแบบ
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ โดยการจ้างงานของบริ ษทั
ต้องเป็ นไปตามบทกฎหมายและเป็ นธรรม ทั้งนี้ บริ ษทั คานึงถึงความสาคัญในการกาหนดวันเวลาทางาน เวลา
พัก วันหยุด และวันลา ตลอดจน การจ่ายค่าตอบแทนการทางานทั้งในกรณี ปกติ และกรณี ที่มีการทางานใน
วันหยุดให้เป็ นไปตามครรลองของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ได้กาหนดไว้แก่บริ ษทั ใน
ฐานะองค์กรเอกชน
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ปี 2564 ยังไม่มีการดาเนิ นการและไม่มีขอ้ พิพ าท โดยในปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีการพัฒ นา
ศัก ยภาพและสร้ า งความตระหนัก รู ้ ข อง พนัก งานในองค์ก ร ขึ้ นเพื่ อให้พ นัก งานของบริ ษ ทั ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ไม่สนับสนุนการแจ้งแรงงานบังคับเพื่อให้เป็ นไปตามกฏหมาย
และเป็ นธรรม
• การยกเลิกการใช้ แรงงานเด็กและการใช้ แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ าย
ความยากจนเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการขจัดความยากจน การทางานของเด็กต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา พัฒนาการการ
เจริ ญเติบโต การเจริ ญพันธุ์ และศักดิ์ศรี ของเด็ก ตลอดจนเด็กสามารถทางานได้ในสภาวะที่ไม่เป็ น อันตรายต่อ
ร่ างกายและจิตใจ ดังนี้ การจ้างงานเด็กต้องเป็ นไปอย่างจากัด ภายใต้เงื่อนไขที่เคร่ งครัด อีกทั้งต้องไม่เป็ นลด
ค่าโอกาสทางการศึกษา การเรี ยนรู ้ และการพัฒนาประสบการณ์ของเด็ก อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจเป็ นพื้นฐาน
ว่าหลักการส่ วนนี้ มุ่งเน้นควบคุมการ “จ้างแรงงานเด็ก” อันเป็ นสภาวะที่ทาให้เด็กนั้นตกอยู่ในสถานะลูกจ้าง
ผูใ้ ช้แรงงานภายใต้อานาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ซึ่ งต่างจาก “การใช้แรงงานเด็ก” ที่เป็ นคาทัว่ ไปและอาจ
รวมถึงการที่ผูบ้ ุพการี ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม รวมตลอดถึงผูป้ กครองให้เด็กทางานเล็กน้อยเพื่อเป็ นการเสริ ม
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นเรื่ องที่พึงกระทาได้ ไม่ถูกจากัดกรอบอย่างเช่นการจ้างแรงงานเด็ก
ปี 2564 ยังไม่มีการดาเนินการและไม่มีขอ้ พิพาท โดยในปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพและสร้ างความตระหนัก รู ้ ข อง พนักงานในองค์ก รและปรั บปรุ งกฎระเบี ยบข้อบังคับ ขึ้นเพื่อให้
พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
• การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้ างงานและอาชีพ
ความเหลื่อมล้ าและความแตกต่างย่อมทาให้เกิดอคติ และอคติน้ นั เป็ นบ่อเกิดของข้อพิพาทต่างๆ
ในสังคมแรงงานก็เช่นกัน การจ้างงาน การใช้แรงงาน ที่แตกต่างย่อมนามาซึ่งเหตุแห่งความไม่พอใจของผูใ้ ช้
แรงงาน ทาให้เกิดการตั้งคาถามในเรื่ องความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ หากการตอบคาถามนั้นเป็ นไป
ในทางที่ทาให้ผไู ้ ด้รับคาตอบไม่พอใจย่อมนามาซึ่ งปั ญหาของสังคม ดังนี้ แล้ว การปฏิบตั ิในทางแรงงานควร
ใช้ลกั ษณะงานประสิ ทธิภาพในการทางาน ความสามารถของผูใ้ ช้แรงงานเป็ นที่ต้ งั หากจะกาหนดเงื่อนไขการ
ทางาน หรื อสภาพการจ้างงานให้แตกต่าง ดังนี้ การจ้างงาน และการกาหนดเงื่อนไขการทางานให้แตกต่างอัน
เกิดจากความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง
เป็ นเรื่ องที่ไม่ควรบังเกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ ี เอง การทางานเหมือนกันลักษณะเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกันควรได้รับ
การปฏิบตั ิที่เหมือนหรื อเท่าเทียมกัน
ปี 2564 ยังไม่มีการดาเนินการและไม่มีขอ้ พิพาท โดยในปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพและสร้ างความตระหนัก รู ้ ข อง พนักงานในองค์ก รและปรั บปรุ งกฎระเบี ยบข้อบังคับ ขึ้นเพื่อให้
พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
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• การสนับสนุนความเท่ าเทียมระหว่ างเพศและเพศสภาพ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ (Gender Equality) มีรากฐานมาจากหลักความเสมอ
ภาพและการไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยมีวิวฒั นาการมาจากการเรี ยกร้องความเท่าเทียมทางเพศระหว่างบุรุษและสตรี
และปั จจุบนั ขยายไปถึงความเท่าเทียมทางเพศของทุกคนไม่ว่าจะมีวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศในลักษณะใด
(Sexual Orientation and Gender Identity) โดยนอกจากมิติดา้ นแรงงานแล้ว ผูป้ ระกอบการธุรกิจควรนามิติทาง
เพศ (Gender Lens) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพความเท่าเทียมทางเพศไปสอดแทรกในการดาเนิ นกิจการ
ธุรกิจของตนและของบริ ษทั คู่คา้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุแห่งเพศต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
เช่ น การไม่ส่งเสริ มการตี ตราทางเพศหรื อการทาให้เพศเป็ นเสมื อนวัตถุสิ่งของในสื่ อโฆษณาของตนหรื อ
บริ ษทั คู่คา้ การอนุมตั ิให้กูย้ มื เงินแก่ลูกค้าโดยไม่คานึงถึงวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศ ตลอดจนการเคารพสิ ทธิ ใน
ความเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับวิถีหรื ออัตลักษณ์ทางเพศของลูกค้าหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
ในปี 2564 ยังไม่มีการดาเนินการ โดยในปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างความตระหนักรู ้ของ พนักงานในองค์กรและปรับปรุ งกฎระเบียบข้อบังคับ ขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริ ษทั
ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ
• การคุ้มครองสิ ทธิทางด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สนับสนุ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ทางสุ ขภาพและความปลอดภัย
โดยดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีลกั ษณะไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคอันอาจเป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และ
เพื่อให้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งหมดนี้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในปี 2564 ยังไม่มีการดาเนินการ โดยในปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างความตระหนักรู ้ของ พนักงานในองค์กรและปรับปรุ งกฎระเบียบข้อบังคับ ขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริ ษทั
ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
• การคุ้มครองสิ ทธิส่วนบุคคลและข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ทั มี นโยบายและแนวปฏิ บ ัติที่มุ่ งคุ ้ม ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของลู กค้าทุ กรายทั้ง นี้ แม้ว่า
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 จะยังไม่มีผลใช้บงั คับ แต่บริ ษทั ก็ได้เริ่ มนาร่ องปรับปรุ ง
กระบวนการและแนวปฏิบตั ิภายในของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานภายใต้กฎหมายฉบั บดังกล่าวแล้ว และ
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในปี 2564 ยังไม่มีการดาเนินการ โดยในปี 2565 บริ ษทั จะจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างความตระหนักรู ้ของ พนักงานในองค์กรเพื่อให้พนักงานของบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการมี
ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
4.1 การวิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
• ภาพรวมของการดาเนินงาน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯมีรายได้สูงสุดจากที่ผ่านมา โดยเป็ นผลมาจากความต้องการของการใช้ถุงมือ
ยางในช่วงของการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่ งเริ่ มเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี 2563 เป็ นต้นมา จนถึงบัดนี้ ทาให้
ราคาถุงมือยางนั้นเพิ่มขึ้นอย่างสู งในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา รวมถึงความต้องการที่มีมากขึ้นส่งผลให้บริ ษทั มีรายได้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 มากกว่า 1 เท่าตัว อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ได้คลี่คลายลงในครึ่ งปี หลังของปี 2564 ทาให้ราคาขายเฉลี่ ยเริ่ มลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่น้ ันมา แต่
กระนั้นก็ยงั คงสู งกว่าราคาที่ขายก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ ระบาดหรื อในปี 2562 นั้นเอง
โดยจากการคาดการณ์สภาวะตลาดถุงมือยางในอนาคตนั้น ทาง MARGMA คาดว่าความต้องการ
ของการใช้ถุง มือยางในปี 2565 และปี 2566 นั้น จะสู งกว่าปี 2562 (ก่ อนโควิ ด-19) เท่ากับ 10% และ 15%
ตามลาดับ เป็ นผลเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน และในระยะยาวนั้นความต้องการ
จะทะยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากการขยายตัวและการใช้ถุงมือยางที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่กาลังพัฒนา
และพฤติกรรมการหันมาให้ความใส่ใจต่อการการป้องกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซี ยและยูเครนที่ เริ่ มขึ้นตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2565
นั้น ส่ งผลทาให้ราคาน้ ามันปรับสู งขึ้น ทาให้ค่าขนส่ งและราคาวัตถุดิบบางชนิ ดนั้นมีการปรับตัวสู งขึ้นตาม
และวัตถุดิบหลายๆชนิ ดเริ่ มมีความผันผวนในด้านราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ออกรายงานฉบับนี้ ยังไม่ได้รับ
ผลกระทบในด้านการขนส่งที่เป็ นความเสี่ ยงในเรื่ องของความขาดแคลนวัตถุดิบ และด้านการขนส่งทางเรื อ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการติดตามและวางแผนเพื่อเฝ้าระวังอยู่ตลอด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
ผลการดาเนินงาน
รายการ
งบกาไรขาดทุน
รายได้
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

2564

2563

2562

2561

2560

940,847
735,415
488,593
446,523
1,429,440 1,181,938
9,354
3,181
1,438,794 1,185,119

246,851
415,752
662,603
2,403
665,006

252,979
505,121
758,100
8,194
766,294

224,107
476,304
700,411
6,227
706,638

-897,385
-55,360

-654,785
-64,634

-702,049
-64,793

-743,298
-66,373

-759,627
-62,211
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รายการ
ดอกเบี้ยจ่าย
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิก่อนภาษี
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)
2564
-16,550
937
-968,358
470,436
470,436

2563
-172
-81,612
-937
-904,559
280,560
253,377

2562
-155
-38,298
-144,630
20
-902,482
-237,476
-237,476

2561
-158
-41,640
-1,958
-880,598
-114,304
-114,304

2560
-865
-40,735
448
-850,823
-144,185
-144,185
2,070
-253
-142,368

ส่วนเกินทุนจากตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น

กาไรจากการประมาทการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-95,053
-

-390

192

-58
-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

375,383

252,987

-237,284

-114,362

หัก ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย-สุ ทธิจากภาษี

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้รวมในปี 2564 เป็ นเงินเท่ากับ 1,429.44 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ
1,181.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 247.51 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 20.94% ซึ่งเป็ นผลมาจากความต้องการ
ของลูกค้าที่มากขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่ งมีความต้องการอย่างต่อเนื่ องมาถึงปั จจุบนั ทาให้
ทางบริ ษทั มีลูกค้ารายใหม่ในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 897.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 759.62 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 137.76 ล้านบาท คิดเป็ น 18.13% ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนยอดขายที่เพิ่มขึ้น ผลจากการผลิต
เพิ่มขึ้นเต็มกาลังการผลิตทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 16.55 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีมูลค่า
เท่ากับ 17.59 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวนเงิน 1.04 ล้านบาท หรื อลดลง 5.94% เมื่อเทียบกับปี ก่อนเนื่ องมาจาก
ลดเรื่ องค่านายหน้า
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการสาหรับปี 2564 กาไรสุ ทธิอยู่ที่ 375.38 ล้านบาท ซึ่ งมีผลกาไรเพิ่มขึ้นจากปี
2563 กาไรทุนสุ ทธิ อยู่ที่ 237.47 ล้านบาท เนื่ องจาก ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 247.50 ล้านบาท ทาให้มีกาไรขั้นต้น
532.05 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 109.74 ล้านบาท คิดเป็ น 26.00% เมื่อเทียบกับปี 2563
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สถานะทางการเงิน
รายการ
งบดุล
เงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุ ทธิ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์

2564

2563

2562

2561

2560

538,741
63,746
172,419
4,000
778,906
521,570
190,956
1491432

468,779
47,874
98,628
4,000
185,771
465,631
185,772
1,270,683

75,540
73,556
108,487

46,516
113,086
109,117

48,010
106,436
118,981

257,583
468,952
970,086

268,719
527,718
1,184,625
96,992
96,992
9,471
106,463
15,982,477
-13,756,114

273,427
543,943
1,317,145
113,657
116,066
8,554
124,620
15,982,477
-13,756,114

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
123,955
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)หุ้นมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไรสะสม-จัดสรรตามกฎหมาย
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน - สุ ทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - สุ ทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สุ ทธิ

123,864 118,628
41,198
118,628
11,755
10,579
176,817 129,207
816,930 15,982,477
-13,756,114

45,888
12,458
182,301
816,930
23,949
75,000
393,252 252,987 -1,409,433 -1,172,149 -1,057,845
1,309,131 1,093,866 840,879 1,078,163 1,192,525
1,491,432 1,270,683 970,086 1,184,625 1,317,145

ยอดคงเหลือสิ้นงวด

344,760
-114,676
0
538,741

453,742
-60,504
0
468,775

62,095
-33,071
0
75,537

39,941
-35,157
-2,409
2,375

14,425
385
-32,169
44,138

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)

0.230

0.010

-0.01

0.00

0.00

ข้ อมูลต่ อหุ้น
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สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 1,646 ล้านบาท โดยเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 541 ล้าน
บาท และสิ นทรัพย์ถาวรสาหรับการดาเนิ นงานอีกจานวน 522 ล้านบาท และมีหนี้ สินรวม 222 ล้านบาท โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ทางการค้าในธุรกิจถุงมือยางจานวน 124 ล้านบาท
หนีส้ ิน
หนี้ สินรวมปี 2564 และปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 182.30 และ 176.81 ล้านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ้น
5.49 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.10 ซึ่งแยกเป็ นส่ วนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาวดังนี้
หนี้ สินหมุนเวียนปี 2564 และ ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 169.84 และ 165.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.90 เนื่องจากการมีรายการที่เป็ นเจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายและเจ้าหนี้อื่น ๆ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนปี 2564 และปี 2563 มี มูลค่าเท่ากับ 12.46 ล้านบาท และ 11.75 ล้านบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 0.71 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.98 เนื่องจากประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
บริ ษทั มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งโดยไม่มีหนี้สินทางการเงิน (Interest Bearing Debt)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 816,929,502 บาทและมีทุนชาระแล้วเป็ นจานวนเงิ น
816,929,502 บาท ไม่มีส่วนเกิน(ต่ากว่า)หุน้ มูลค่าหุน้ และกาไรสะสม 468.25 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ยอดคงเหลือเท่ากับ 1,309.13 ล้านบาท
โดยรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเป็ นไปตามติที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีมติดงั นี้
1. การลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ชาระของบริ ษทั ฯจากจานวน 19,978,103,486 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท จานวนเงิน 19,978,103,486 บาท เป็ นจานวน 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จานวนเงิน
15,982,476,502 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2563
2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผล
ให้จานวนหุน้ ของบริ ษทั เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจานวน 15,982,476,502 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ น
จานวน 31,964,953,004 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ
ของบริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
3. การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากจานวน 31,964,953,004 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
จ านวนเงิ น 15,982,476,502 บาท เป็ นจ านวน 1,633,859,004 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ละ 0.50 บาท จ านวนเงิ น
816,929,502 บาท เพื่อชดเชยส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม และอนุมตั ิการแก้ไข
เพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบี ยนดังกล่าว บริ ษทั ฯได้
ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
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4.3 อัตราส่ วนทางการเงิน
Financial Highlights เฉพาะการดาเนินงาน
เปรียบเทียบเฉพาะการดาเนินงาน
รายได้

พันบาท

ปี 2562
662,603

ปี 2563
1,181,938

ปี 2564
1,429,440

กาไรขัน้ ต้น

พันบาท

7,818

422,311

532,055

Non-Operation Expenses

พันบาท

(180,505)

(76,545)

10,291

EBIT

พันบาท

(56,816)

357,277

460,145

Net Profit

พันบาท

(56,971)

329,922

365,092

EBITDA

พันบาท

(329)

413,983

518,989

อัตราส่วนทางการเงินสาหรับการดาเนินงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.17

3.75

4.59

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.26

3.13

3.55

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.58

3.20

2.06

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

เท่า

7.10

19.47

25.61

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่

วัน

52.00

19.00

15.00

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

6.02

7.34

6.62

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่

วัน

61.00

50.00

56.00

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้

เท่า

6.07

6.27

7.24

ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน

61.00

59.00

51.00

วงจรเงินสด (Cash Cycle)

วัน

52.00

10.00

20.00

อัตรากาไรขัน้ ต้น

%

1.18%

35.73%

37.22%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

-8.57%

30.23%

32.19%

อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม

%

0.49%

0.27%

0.35%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

-109%

138%

94%

อัตรากาไรสุทธิ

%

-8.60%

27.91%

25.54%

อัตรากาไร ก่อนภาษี ดอกเบีย้ ค่าเสือ่ มและตัดจาหน่าย

%

-0.05%

35.03%

36.31%

อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้

%

-5.94%

34.10%

30.39%

อัตราส่วนความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

-5.29%

29.45%

26.44%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

-0.10%

82.74%

85.89%

อัตราหมุนของสินทรัพย์

เท่า

61.50%

105.49%

103.50%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อผูถ้ ือหุน้ (Interest Bearing Debt) IBD

เท่า

ไม่มี IBD

51

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

5. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่ อบริษัท
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,จาหน่ายและส่งออกถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์,ครัวเรื อน และอุตสาหกรรม ฯลฯ
จานวนและชนิดหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

816,929,502 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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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นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009 - 9000โทรสาร (02) 009 – 9991
ผู้สอบบัญชี
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 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
เลขานุการบริษัท
นายธนา เอื้อวิทยา
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511-6040#103 โทรสาร (02) 511-6049

Email : tana.u@shunthaiglove.com
ที่ปรึกษา
นายชุมพล สนชัย
บริ ษทั พิชญธันย์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
45/174 หมู่ที่ 5 ตาบลวัดชลอ อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ (089) 799 9331
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บริษัทย่อย
(รายละเอียดของบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น)
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
เลขทะเบียน
0105554041247
ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร
และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนชาระแล้ วของบริษัท
1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
จานวนหุ้นที่ถืออยู่
หุน้ สามัญจานวน 4,824,750 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
เลขที่ 75/28 โครงการเดอะไพร์ม ซ.ถนนรามคาแหง 21
ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
ที่ต้งั สาขาและโรงงาน
เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 1 ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 168/1 หมู่ที่ 2 ตาบลปากฉลุย อาเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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5.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
5.2.1 ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ คาขอเพื่อกลับมาซื้อขายแล้ว (Resume Trade) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
และขณะนี้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคาขอของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2.2 ปัจจุบนั บริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตขยายโรงงานกับสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ือหุ้นรายอื่ นในบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้ชาระค่าหุ้นเต็มมูล ค่า โดยมี
ลู ก หนี้ ค่ า หุ ้นค้า งในงบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อย เป็ นจานวนเงิ น 179.45 ล้า นบาท ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯได้
พิจารณารับรู ้สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมในอัตราร้อยละ 48.25 ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ได้จดทะเบี ย นไว้กับ กระทรวงพาณิ ช ย์ ถึ งแม้บริ ษ ทั ฯจะได้จ่ายชาระมูล ค่าหุ้นที่ มี สัดส่ วนสู งกว่าที่ ไ ด้จ ด
ทะเบียนไว้ เนื่ องจากผูถ้ ือหุ้นอีกส่ วนหนึ่ ง ยังไม่ได้จ่ายชาระค่าหุ้นจานวน 179.45 ล้านบาท ซึ่ งผูบ้ ริ หารและ
ทนายความที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าการจดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่าวถือเป็ นโมฆะ และบริ ษทั ฯ พบว่า การ
ยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มทุนบริ ษทั ย่อย มีการแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ดังนั้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
บริ ษทั ฯ จึงได้ยื่นฟ้องร้องเกี่ยวกับการแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จต่อศาล อย่างไรก็ดีเนื่ องจาก สถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลได้มีการเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้ อง ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่าง
การไต่สวนมูลฟ้องของศาล
5.4 ตลาดรอง
บริ ษทั ฯ ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา (เฉพาะกรณีออกตราสารหนี)้
บริ ษทั ไม่มีออกตราสารหนี้
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ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) มีความเชื่อมัน่ ว่า กระบวนการกากับดูแล
กิจการที่ดีจะช่วยให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีความโปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ และช่วยยกระดับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สร้างความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และช่วยให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จและบรรลุเป้าหมายสาคัญที่สุดของบริ ษทั โดย
สร้ างความเติ บโตและมัง่ คัง่ แบบยัง่ ยืนให้กับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทั้งหมด (Stakeholders) ในห่ วงโซ่ อุปทานของ
ธุ รกิจ (Value Chain) บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการก ากับดู แลกิจการของบริ ษทั เพื่อใช้ยึ ดถือเป็ นแนวทาง
และกรอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องตามแนวทางของหน่ วยงานกากับดู แลของทางการ
และสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
รวมถึงว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights – UNGPs)
6.1. ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบายเกีย่ วกับกรรมการไปจนถึงฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในการสร้างความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เสริ มสร้างการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อสร้ างความเติ บโตและมัง่ คัง่ แบบยัง่ ยืนให้กับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทั้งหมด
(Stakeholders) ในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุ รกิจ (Value Chain) บริ ษทั จึงมุ่งส่ งเสริ มให้การดาเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสาคัญ ดังนี้
• สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
• ประกอบธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมดใน
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
• เป็ นมิตรกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม
• สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
6.1.2 นโยบายที่เกีย่ วกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยนับว่ามีบทบาทสาคัญต่อบริ ษทั เป็ นอย่างยิ่ง บริ ษทั จะจัดให้มีระบบกากับ ดู แลผู ้
มีส่วนได้เสี ยที่สาคัญ เช่น ลูกค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่คา้ พนักงาน และชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ สังคม ภาครัฐ ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอื่นได้แก่ คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น โดยกาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
- บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวตามกฎหมาย
หรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั
- บริ ษทั จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้น
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บริ ษทั จะกาหนดมาตรการชดเชย กรณีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ
บริ ษทั จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการสร้างเสริ มผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั เพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทา
หน้าที่ในการมีส่วนร่ วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ
และจัดให้มีกลไกคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย
บริ ษทั จะจัดให้มีการดูแลรับผิดชอบต่อ สังคม โดยเฉพาะเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิจ
โดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องมัน่ ใจว่า การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ได้คานึ งถึงปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
บริ ษทั ฯ ตระหนักเสมอว่าจะดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส มุ่งมัน่ ในการสร้างการ
เจริ ญเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าและจะเอาใจใส่ บ ริ ก าร
ลู ก ค้า อย่ า งเป็ นมิ ต รเพื่ อ ความพอใจสู ง สุ ด ของลู ก ค้า ตลอดจนการจั ด ให้ มี
หน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าเพื่อรี บดาเนิ นการให้แก่
ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
คู่ค้า
บริ ษทั ฯ จะยึดมัน่ และปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมโดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อ กาหนด
ของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่ งครัด
คู่แข่ ง
บริ ษ ทั ฯ จะประพฤติ ปฏิ บัติตามกรอบกติ ก าการแข่งขันสากลและปฏิบัติต่อ
คู่แข่งด้วยความเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ต และไม่ทาลายชื่อเสี ยงของ
คู่แข่ง
พนักงาน
บริ ษทั ฯ ยึดถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้อ งได้รับการปฏิบัติที่
เป็ นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้ อมให้ความ
มัน่ ใจ ในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งสวัสดิการที่
เหมาะสมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สังคมและสิ่งแวดล้อม บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ จะดาเนิ นธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม
และให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยบริ ษทั ฯได้ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่ทาหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งมี
การส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานึกให้กบั ทุกคนในองค์กร ในอันที่

▪ ผู้ถือหุ้น
▪

▪
▪
▪

▪

▪
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จะดูแลพัฒนาและเสริ มสร้างสังคมสิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยควบคู่ไป
กับการเติบโตของบริ ษทั
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้นาพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ อย่างเคร่ งครั ด นอกจากนี้ แล้วในการ
ดาเนินการประชุมจะมีลกั ษณะดังนี้ คือ
(1) กรรมการทุกคนให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถร่ วมประชุมมอบฉันทะได้
(2.1) ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นได้ บริ ษทั ฯ ได้อานวยความ
สะดวกโดยการเสนอหนังสื อมอบฉันทะ 3 รู ปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ อบฉันทะ
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสื อมอบ
ฉันทะทั้งหมด เป็ นหนังสื อมอบอานาจตามแบบที่ ก าหนดโดยกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์
(2.2) อานวยความสะดวกให้ผูม้ อบฉันทะ โดยผูม้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิ ส ระซึ่ ง จะเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติหน้าที่ ตามเจตนารมณ์ ข องผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสื อมอบฉันทะอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
(3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุน้
(3.1) ก่อนการเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้มีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนนในมติของแต่ละ
วาระอย่างชัดเจน
(3.2) ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น ประธานคณะกรรมการซึ่ ง จะเข้า ร่ ว มประชุ ม และเป็ น
ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและตอบชี้แจง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อบริ ษทั อย่างเต็มที่ทุกครั้ง
(3.3) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3.4) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องดาเนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือ
หุ ้ น ทั้ ง นี้ บริ ษัท ฯ ไม่ มี น โยบายในการเพิ่ ม ระเบี ย บวาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงลาดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิ่มหรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
เหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
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(3.5) เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น บริ ษ ัท จะใช้บัต ร
ลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ ว และแม่นยา บริ ษทั ได้
นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผูถ้ ือหุน้
(4) ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งมติที่
ประชุมและจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมถึงรายละเอียดที่
สาคัญที่ใช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(5) ในการประชุ มจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นมี โอกาสแสดงความคิดเห็ น ตั้งคาถาม และข้อ
เสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และ จะบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ตและ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริ ษทั ได้ติดต่อสื่ อสาร
กับพนักงานอย่างสม่าเสมอ และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจารวมถึงกาหนดบทลงโทษ
ทางวินยั ไว้ดว้ ย
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบ
ปี ที่ผ่านมา
6.3.1 บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
รวมถึงว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights – UNGPs)
6.3.2 บริ ษทั ฯ ได้มีการออกนโยบายเรื่ องนโยบายการกากับดูแลกิจการและบริ หารบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมเพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถดาเนิ นงานให้ท้ งั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายต่างๆของบริ ษทั ฯ รวมถึงเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของบริ ษทั มหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.3.3 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยทั้งหมด
ประกอบไปด้วย 3 ท่าน เพื่อกากับดูแลกิจการให้มีระบบหรื อกระบวณการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม
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7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
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7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมการ
โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดดังนี้
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ตาแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร , กรรมการ,
กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร

ตาแหน่ ง รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร, กรรมการ,
กรรมการบริหาร

4. นายชาย วัฒนสุ วรรณ

ตาแหน่ ง

กรรมการ, ประธานกรรมการคณะ
กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. Miss Chun-Ching Teng

ตาแหน่ ง

กรรมการ

6. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุ นทร

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยง

7. นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
กรรมการ
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7.2.2 กรรมการและผู้มีอานาจควบคุมรายบุคคล
สาหรับผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั มี 2 ท่าน ได้แก่
1.นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร , กรรมการ
2. นายชาย วัฒนสุวรรณ
ตาแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
1. การปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น ของบริ ษ ัท ด้ว ยความระมัด ระวัง เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผูถ้ ือหุน้
2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการ
ดาเนิ นงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิ จากที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนการดาเนิ นการ อันได้แก่ เรื่ องที่ ก ฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับ มติ อนุ ม ัติข องที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอเรื่ องที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงานของรายการ
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสานักงานก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
หากจาเป็ น คณะกรรมการจะได้กาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อให้
ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีสาระสาคัญของบริ ษทั
4. การจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิผล
โดยจัดให้มี ฝ่ายตรวจสอบและดู แลการปฏิ บัติง านภายในและจ้า งผูต้ รวจสอบภายใน Outsource ให้เป็ น
ผูต้ ิดตามและดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
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7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่ อย
7.3.1 การแต่งตั้ง หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่และบทบาทสาคัญในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกลยุทธ์
นโยบาย รวมถึงระเบียบของบริ ษทั และมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษทั ตลอดจนดาเนินการต่าง
ตามที่คณะกรรมการบริ 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 ษ ัท และรายงานผลการ
ดาเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจาทุกเดือน
3. พิจารณาสอบทานและอนุมตั ิรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจาหน่ายทรัพย์สิน การบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล การเงิ นและบริ หารการเงิ นการบริ หารงานทั่วไป และรายการอื่ นใด ที่
เกี่ยวกับธุรกิจบริ ษทั ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณากลัน่ กรอง และให้ความเห็นที่ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นใน
กิ จ กรรมใดๆซึ่ งคณะกรรมการบริ ษัท ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น เป็ น
ผูด้ าเนินการแล้ว
5. พิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
6. คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจช่ วงให้ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมี อ านาจ
ดาเนิ นการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรได้
แก่การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารหรื อการมอบอานาจช่วงต้องไม่เป็ นรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่คณะกรรมการ
บริ หารมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยตามที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษัท และประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนการอนุมตั ิรายการใดๆต้องเป็ นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั และหน่วยงานที่กากับดูแล
7. มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8. รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านที่ ส าคัญ ให้คณะกรรมการบริ ษ ั ท รั บ ทราบเป็ นประจ า รวมทั้ง
ประเด็นสาคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ควรได้รับทราบ
9. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ กาหนดไว้ใ นกฏบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
อานาจ
1. มีอานาจในการเชิญฝ่ ายจัดการหรื อพนักงานมาร่ วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นหรื อจัดส่ งเอกสารที่ร้อง
ขอตามความจาเป็ น
2. พิจารณาคัดเลื อก แต่งตั้งหรื อเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของผูส้ อบบัญชีเป็ นประจา
ทุกปี
3. รับทราบการปฏิบตั ิงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้
ผูส้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
4. ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อประชุมหารื อ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วยอย่างน้อยปี ละครั้ง
5. พิ จารณาตัดสิ นใจในกรณี ที่ ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี มี ความเห็ นไม่ตรงกันเกี่ย วกับรายงานทาง
การเงิน หรื อมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
6. สอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และหารื อกับฝ่ าย
จัดการ เกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการจัดการความเสี่ ยง
8. จัดหาที่ปรึ กษาจากภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา ปรึ กษาหรื อให้ความเห็น
ได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในรายการที่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ รายการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ หรื อรายการที่มีความบกพร่ องจากการควบคุมภายใน ตลอดจน
รายการที่มีการไม่ปฏิบตั ิตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสาคัญต่อฐานะการเงิน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน (หรื อบริ ษทั ) ตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็ นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงาน (หรื อบริ ษทั ) ตรวจสอบ
ภายใน

64

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

3. มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมหรื อประเด็น
อื่นๆ ด้วย
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
8) รายการอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และผู ล้ งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฏ
บัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) กาหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ข อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบตั ิการ เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ที่สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั
อนุมตั ิ รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ ยง
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3)

ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และระบบการบริ หารความเสี่ ยงเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพการดาเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4) ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมถึงพัฒนาแนวทางและระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
5) เสนอแนะวิธีป้ องกันและวิธีลดระดับความเสี่ ย งให้อยู่ในระดับที่ย อมรั บได้ รวมถึงติ ดตาม
แผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงได้รับการบริ หาร
จัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6) สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการจัดการความเสี่ ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
จัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และการบริ หารความเสี่ ยงได้ถูกนาไปปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง
7) ดูแลและส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความรู ้ความเข้าใจและ
รับทราบถึงภาระหน้าที่ของตนในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงให้
คาแนะนาและคาปรึ กษากับผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง
8) สื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
เกี่ยวกับความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง
9) รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั อย่างสม่าเสมอเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ส าคัญของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และสถานะของความเสี่ ยง รวมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ ยง ความคืบหน้า
และผลของการบริ หารความเสี่ ยง
10) ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบซึ่งกาหนดไว้ในกฎบัตร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

พิจารณาและทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรรมการของบริ ษทั ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
2. กาหนดกระบวนการและพิจารณาสรรหาประเมินคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมะสมเข้าดารง
ต าแหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท ทดแทนกรรมการบริ ษ ัท ที่ ค รบวาระหรื อ กรณี อื่ น ๆ เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
3. พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการมีผลประโยชน์จดั แย้งที่
อาจเกิ ดขึ้นในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ กรรมการและพิจารณาความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั
4. จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั เพื่อเสนอให้ แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา
5. เสนอแนวทางวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมถึงโบนัสประจาปี และเบี้ยประชุม
6. เสนอนโยบายพิ จารณาค่ า ตอบแทนให้แก่ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ ง รวมถึ ง
เงินเดือนและโบนัสประจาปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
7. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อกาหนดค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
8. พิ จารณางบประมาณการขึ้ นเงิ นเดื อน การเปลี่ ย นแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงิ นรางวัล
ประจาปี ของพนักงานบริ ษทั ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
9. พิจารณา ทบทวน ศึกษา ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมทั้งประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารอย่างสม่ า เสมอ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั
อนุมตั ิ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบ แทนต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิปรับปรุ งให้เหมาะสม
และมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
11. มีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มาให้ความเห็นเข้าร่ วมประชุมหรื อ
ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
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7.3.2 รายชื่ อคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริหาร มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายชาย วัฒนสุวรรณ

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ตาแหน่ง

กรรมการ

3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

ตาแหน่ง

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

3. นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

ตาแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ตาแหน่ง

กรรมการ

3. นายชาย วัฒนสุวรรณ

ตาแหน่ง

กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

ตาแหน่ง

กรรมการ

3. นายชาย วัฒนสุวรรณ

ตาแหน่ง

กรรมการ
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• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของ
บริ ษทั ฯ รวมถึงการกากับดูแลการดาเนิ นงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. มีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วและค่าใช้จ่าย
หรื อการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
3. พิ จ ารณาเรื่ อ งการลงทุ น รวมถึ ง การซื้ อ ขายทรั พ ย์สิ น ถาวรของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิ จ ารณาเรื่ อ งการระดมทุ น ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั
5. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา
6. มีอานาจอนุ มตั ิการตั้งสารองหนี้ สูญ/หนี้ สูญ และการดาเนิ นคดีความซื้ อ-ขายสาหรับมูลหนี้ ไม่
เกิน 5 แสนบาท
7. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ เกี่ยวข้องและ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้ การอนุ มตั ิรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริ ษทั ฯรวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องดังกล่าว

69

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

7.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
7.4.1 ชื่ อและตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

2

นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

3

นายชาย วัฒนสุ วรรณ

4

นายธนา เอื้อวิทยา

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร , กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านโรงงาน
กรรมการ

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

กรรมการบริ ษทั

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 28 กุมภาพันธ์ 61

ดูแลการตลาด และ Chief Marketing Office
เลขานุการบริ ษทั

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 14 กุมภาพันธ์ 61

5

นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารการผลิต

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 18 พฤษภาคม 61

6

นายประสิ ทธิ์ โสแก้ว

ผูช้ ่วยอานวยการกลุ่ผลิต

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 4 มกราคม 64

7

นางสาวพจนา ด้วงโกศล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายบัญชี

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 17 สิ งหาคม 58

7.4.2 นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทน และรายงานความเหมาะสม
ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการ และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
ก าหนด ซึ่ งเชื่ อ มโยงกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และผลการด าเนิ น งานของผู ้บ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
7.4.3 ค่าตอบแทนรวม
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ในอัตราต่อไปนี้
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ไม่เกิน 5 ล้านบาท และให้ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนอย่างเดียว ไม่
มีเบี้ยประชุม
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คณะกรรมการบริ ษทั
1.1 ประธานกรรมการ 35,000 บาท ต่อเดือน
1.2 กรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อเดือน
2.2 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท ต่อเดือน

7.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 572 คน เป็ นเพศชายจานวน 260 คน
และเป็ นเพศหญิงจานวน 312 คน แบ่งเป็ นสัญชาติไทย จานวน 237 คน และสัญชาติอื่น ๆ จานวน 335 คน
แบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
บริ ษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน และค่าจ้างรายวันโดยในปี 2564 มีการจ่ายผลตอบแทนดังนี้
ปี 2564
บริ ษทั /สายงาน/ บริ ษทั /สายงาน/ บริ ษทั /สายงาน/
ธุรกิจ/บริ ษทั ย่อย ธุรกิจ/บริ ษทั ย่อย ธุรกิจ/บริ ษทั ย่อย
พนักงานปฏิบตั ิการ / บริ การ ( 564 คน)
78.88
พนักงานบริ หาร (8 คน)
11.63
พนักงานในสานักงานใหญ่ (คน)
รวม (572 คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
90.51
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ชุดเครื่ องแบบพนักงาน, หอพักชาย -หญิง, รถรับ-ส่ ง
พนักงาน, ค่าอาหาร,เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบตั ิงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าตาแหน่ง, ค่าเดินทาง
ค่าที่พกั และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้กบั พนักงานอีกด้วย
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงาน
ของแต่ละฝ่ าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมทางการผลิต, อบรม
ด้า นมาตรฐานบัญ ชี แ ละงบการเงิ น , อบรมมาตรฐาน ISO, การพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน, อบรมตามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ และ กลต. ที่จดั ให้กบั บริ ษทั จดทะเบียน, เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์ อบรมระบบการผลิต,
อบรมคลอรี น, อบรมเรื่ องทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็ นต้น
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นอกจากนั้น มีการวัดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หลังจากได้ผ่านการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการปฎิบตั ิงาน และเพื่อใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานแต่อย่างใด
7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่น
7.6.1 ข้อมูลผูร้ ับผิดชอบการกากับดูแลต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธนา เอื้อวิทยา ดารรงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั
ตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฎใน เอกสารแนบ 1
7.6.2 ข้อมูลหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
- ไม่มี –
7.6.3 ข้อมูลค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ปี 2564 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั เอเอ็นเอส
ออดิทจากัด และค่าบริ การอื่น (Non-audit Service Fee) เช่น ค่าที่พกั , ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง สาหรับผู ้
ตรวจสอบไปปฏิบตั ิงานที่จงั หวัดระยอง ซึ่งเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ตามตาราง ดังนี้
บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
รายการ
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

2,200,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,800,000

45,700

134,761

109,395

58,165

340,320

122,920

2,245,700

2,134,761

2,109,395

2,058,165

2,340,320

1,922,920

(Audit Fee)

2. ค่าบริ การอื่น
(Non-audit Service Fee)
รวม

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุ ง รวมถึงออกนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการเพื่อให้สอดคล้องกับรายงานความยัง่ ยืนและแบบ One Report รวมถึงได้มีการดาเนิ นงานเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ One Report
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก. กรรมการอิสระ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติและการบวนการสรรหา
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นและมี ค วามเป็ นอิ ส ระตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยได้ก าหนด
กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 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 กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาท
ต่อปี จากบริ ษ ทั บริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีค วาม
ขัดแย้งในระยะเวลาที่ผา่ นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. เป็ นกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้า น
การเงินและการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
5. เป็ นกรรมการที่ ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรั กษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานได้อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้มอบหมาย
โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทาให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พึงจะเป็ น
ข. การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด วิธีการคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาหรื อไม่
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี หน้าที่ คดั เลื อกบุคคลที่ จะได้รับการแต่งตั้ง เป็ น
กรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่ วมประชุ มกับ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยสม่าเสมอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และเสนอที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ตนมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆไม่ได้
3. บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ จะได้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นกรรมการเท่ า กับ จ านวน
กรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
73

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

4. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวนหนึ่ งในสามจะต้องออกจากตาแหน่ ง และถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งใน
สามออกจากตาแหน่ง ในปี ที่หนึ่งและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจาก
ตาแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบั สลากกันส่ วนในปี ต่อๆไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั
และการลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่หนังสื อลาออกไปถึงบริ ษทั
6. กรณี ตาแหน่ ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลื อกตั้ง กรรมการใหม่ แทนตาแหน่ ง กรรมการที่ ว่า งลงและบุ ค คลผูเ้ ป็ นกรรมการใหม่ จะอยู่ใ นต าแหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
7. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงและ มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยง
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูพ้ ิ จ ารณาคัด เลื อ กสรรบุ ค คลผูม้ ี คุ ณ วุ ฒิ ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์การทางาน ที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
ให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่ งผูไ้ ด้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซ่ ึ งจานวนไม่ น้อยกว่า 3 คนหากลดลงจนน้อยกว่า จ านวน
ดังกล่าว ให้ดาเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวนที่กาหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ลดลง
3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทาหน้าที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
และเลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ชอบแล้ว ให้ท าหน้า ที่ เ ป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นบั รวมถึงหุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่
ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงิน และบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วเห็ นว่าการเคยมี ผลประโยชน์ หรื อส่ วนได้เสี ย นั้นจะไม่มี ผลกระทบต่อการปฏิ บ ัติ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ญาติ ส นิ ท ของผูบ้ ริ ห ารหรื อ ผูถ้ ื อ หุ้น รายใหญ่
ของบริ ษทั
เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ
เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
เป็ นกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและมีความชานาญที่เหมาะสม
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8.1.2 การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุม
รายชื่อกรรมการ

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
นายชาย วัฒนสุ วรรณ
Miss Chun-Ching Teng
ได้รับแต่งตั้งที่ประชุท AGM ปี 64
นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง
ลาออกเมื่อวันที่ 5 พ.ย.64
นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
ครบวาระ AGM ปี 64
ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามา
นายธีรวิทย์ ธนกิจสุ นทร
ได้รับแต่งตั้งที่ประชุท AGM ปี 64

การประชุมคณะกรรมการ
(การเข้าประชุมสิทธิใน
การประชุม)

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี (การเข้าประชุม
สิทธิในการประชุม)

ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ้น (การเข้าประชุม
สิทธิในการประชุม)

14/14

1/1

-

14/14

1/1

-

13/14

1 /1

-

กรรมการ

13/14

1/1

-

กรรมการ

6/6

1/1

-

กรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการอิสระ ,กรรมการ

10/12

1/1

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ ,กรรมการ

4/8

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ
,กรรมการ

6/6

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
กรรมการ

-

1/1

-

1/1

-

76

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

ตารางค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะประจาปี 2564 และจานวนครั้งการประชุม
ลาดับ

1

ตาแหน่ ง

ชื่ อ - นามสกุล

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรร
ความเสี่ยง
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน
บริหาร
รายเดือนทั้งสิ้น
ม.ค.-ธ.ค. 64

14 / 14

6/11

-

2/2

-

600,000

14 / 14

-

2/2

2/2

19/19

240,000

13 / 14

-

-

-

19/19

240,000

3

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร, กรรมการ, กรรมการบริ หาร,
นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร, กรรมการ, กรรมการบริ หาร

4

นายชาย วัฒนสุ วรรณ

กรรมการ, ประธานกรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

13/ 14

-

2/2

2/2

19/19

240,000

5

Miss Chun-Ching Teng

กรรมการ

6/6

-

-

-

-

116,000

6

นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง

กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ, กรรมการ

10 / 12

9/9

-

-

-

388,166.67

7

นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ

4/8

6/6

-

-

-

218,166.67

8

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุ นทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการอิสระ ,กรรมการ,
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

6/6

5/5

2/2

-

-

222,666.67

9

นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ ,กรรมการ

0/1

-

-

-

-

10,666.67

2

รวม

2,275,667
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8.1.3 การกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและร่ วม
บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวทางที่สาคัญสาหรับการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้
บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นงานให้ท้ งั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของ
บริ ษ ัท ฯ ร่ ว มถึ ง เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายของบริ ษ ัทมหาชน กฎหมายหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ตลอดจนข้อบังคับและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1) บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการของบริ ษทั จะแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในแต่ละบริ ษทั
2) บริ ษทั ฯ จะกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ตามข้อ 1. ทาหน้าที่กากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นการให้
สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริ ษทั
3) กรณี รายการใดที่เข้าข่ายหรื อเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ย่อยจะเข้า ทารายการหรื อดาเนินการ
นั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และ
หากในการเข้าทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อย อันทาให้บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งมายังบริ ษทั ในทันทีที่ทราบ
ว่าบริ ษทั ย่อยมีแผนจะเข้าทารายการดังกล่าว
4) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ ย วกับ ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานให้แก่ บ ริ ษทั ทราบ และมี ต้องปฏิบัติหน้าที่ใ ห้เป็ นไปตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
5) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมซึ่งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยและนาส่ งข้อมูล
ส่ วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทา
ธุ รกรรมกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) บริ ษทั ฯ จะติดตามการดาเนินงาน การประกอบการของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม และนาเสนอผล
การวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบายหรื อปรับปรุ งส่งเสริ มการประกอบการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั มีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็ นอย่างน้อย 1ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาวาระหลักที่
ได้กาหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสาคัญ ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ก็จะเรี ยกประชุมสาหรับ
วาระสาคัญนั้น ซึ งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้กาาหนดไว้ โดยในปี
2564 คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ารประชุ ม ทั้ง สิ้ น จานวน 14 ครั้ ง อ าานาจ หน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
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คณะกรรมการบริ ษ ทั กาาหนดไวโดยอ้างอิ งกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติ บริ ษ ทั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1) มี อานาจหน้า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบในการบริ หารจัดการบริ ษ ัทให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี
3) จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั
ตลอดจนควบคุมกากับดูแลการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่มทุน
การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อ
การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับมติอนุมตั ิก่อนการดาเนิ นการ
5) ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งพิจารณา
ทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
6) กากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจา
หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
7) พิจารณากาหนดโครงสร้ างการจัดการและมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) รวมถึงการกาหนด
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ หารประธานคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) ตามความเหมาะสม
8) จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั และรับผิดชอบการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
9) แต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั เพื่อรับผิดชอบดาเนิ นการในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เช่น จัดทาทะเบียนกรรมการบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เป็ นต้น
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1.การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด(มหาชน) ได้ดาเนินการกาหนดนโยบาย
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่าการตัดสิ นใจใดๆ ในการเข้าทาธุรกรรมหรื อรายการ
ใดๆ ของบริ ษทั จะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ งของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น โดยบุคลากรของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสในฐานะที่ตนกระทาหน้าที่เป็ นบุคคลของบริ ษทั เพื่อแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเงิน หรื อด้านอื่นใดก็ตาม และต้องพยายามหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดการเข้าใจไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การทาธุรกิจใดๆ
ทั้งในนามส่ วนตัวหรื อในนามนิ ติบุคคลที่ ตนมีส่ วนได้ส่วนเสี ยที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จะต้องเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด และเป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่จะต้องรักษา
ผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั โดยจากัดขอบเขตแห่งเสรี ภาพในกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการผูบ้ ริ หาร
และพนักงานให้นอ้ ยที่สุด
2.การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใสและตระหนัก
ถึงความสาคัญในเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึ งได้กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ซี่ งรวมถึงผู ้
ดารงตาแหน่ ง ระดับ บริ หารในสายงานบัญชี ห รื อการเงิ นที่ เป็ นระดับ ผูจ้ ัดการฝ่ ายขึ้ นไปหรื อเที ย บเท่ า และ
พนักงานของบริ ษทั นาความลับและ/หรื อ ข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่ อ
แสวงหาประโยชน์ แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น ไม่ ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ ว่า จะได้รับ ผลตอบแทนหรื อไม่
รวมทั้งการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริ ษทั ฯดาเนินการตามหลักนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และสื่ อสารให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
3.การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ ากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญในการต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
จึ งกาหนดนโยบายการการต่ อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรี ย น โดยให้
ความส าคัญในการสื่ อสารให้กับ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนัก งานเพื่ อใช้ถื อเป็ นแนวปฏิ บัติ และก าหนดน
โยบายในการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ทั้งจาก
บุคลากรและจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรื อความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ หรื อจากการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริ ต
ของบุ ค ลากรของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั มี การดาเนิ นงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ ยง
ด้านการทุจริ ตคอร์รัปชันตลอดจนการสร้างจิตสานึก และค่านิยมสาหรับการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคล
กรของบริ ษทั ซึ่ งถื อเป็ นปั จจัยส าคัญที่ สามารถช่ วยบริ ษ ทั ป้ องกันการเกิ ดการทุ จริ ตคอร์ รัปชันในองค์ก รได้
ผ่านมาตรการป้องกันการทุจริ ต
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4. การแจ้ งเบาะแส
4.1 ช่องทางการให้คาปรึ กษา
ก่อนการแจ้งเบาะแส หากบุคลากรไม่แน่ใจว่าการกระทานั้นๆ เข้าข่ายพฤติกรรมตาม ”ข้อ 2 ขอบเขต
ของการแจ้งเบาะแส” และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส สามารถหาข้อมูล
ได้จากจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งปรึ กษาหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบเรื่ องการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน
หรื อหน่วยงานกากับการปฎิบตั ิตามกฏเกณฑ์สานักบริ หารความยัง่ ยืน ธรรมาภิบาลสื่ อสารองค์กร
4.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส
บุคลากร บุคคลภายนอก คู่คา้ ธุรกิจ และพันมิตรทางธุรกิจสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมตาม
“ข้อ 2 ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส” ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1.1 หน่ วยงานและช่องทางรับเรื่ องเบาะแสที่กลุ่มธุ รกิจหรื อแต่ละบริ ษทั จัดตั้งขึ้น เช่น สร้างบัญชี
ผูใ้ ช้งาน อีเมลเพื่อรับเรื่ องแจ้งเบาะแสเป็ นการเฉพาะ จดหมายปิ ดผนึกเป็ นต้น
1.2 เว็บไซต์บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) www.shunthaiglove.com
1.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ HR Department hr@shunthaiglove.com
1.4 จดหมายอิเล็กทรอนิส์ ถึง กรรมการตรวจสอบ Whisitleblow@shunthaiglove.com
1.5 ทางไปรษณีย ์ ถึงคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ห้อง 608 ชั้น 6 ลาดพร้าวซอย 3 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 1 0 9 0 0
หรื อ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 2 1 1 0 0
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8.2 รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผา่ นมา
8.2.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง

จานวนการประชุม /
ครั้ง

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุ นทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

6 / 11

ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ครั้งที่ 001/2561

นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง

กรรมการตรวจสอบ

9/9

ลาออกจากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 055/2564

นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส

กรรมการตรวจสอบ

6/6

ออกจากตาแหน่งตามมติที่ประชุม AGM
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 034/2564

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ

ทั้งนี้ นายธี รวิทย์ ธนกิจสุ นทร เป็ นกรรมการผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี
หรื อ การเงิน หรื อตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงินของ
บริ ษทั
8.2.2 อธิบายผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่าน ซึ่ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 1
ท่าน เป็ นกรรมการผูม้ ีความรู ้ หรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิ น ได้โ ดยคณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจ และหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ก าหนดไว้ใ นกฏบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
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อานาจ
1. มีอานาจในการเชิญฝ่ ายจัดการหรื อพนักงานมาร่ วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นหรื อจัดส่ งเอกสารที่ร้อง
ขอตามความจาเป็ น
2. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งหรื อเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีเป็ นประจา
ทุกปี
3. รับทราบการปฏิบตั ิงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้
ผูส้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
4. ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อประชุมหารื อ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วยอย่างน้อยปี ละครั้ง
5. พิจารณาตัดสิ นใจในกรณี ที่ ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน หรื อมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
6. สอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และหารื อกับฝ่ าย
จัดการ เกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการจัดการความเสี่ ยง
8. จัดหาที่ปรึ กษาจากภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา ปรึ กษาหรื อให้ความเห็น
ได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
9. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในรายการที่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ รายการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น หรื อ รายการที่ มี ค วามบกพร่ อ งจากการควบคุ ม ภายใน
ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบตั ิตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสาคัญต่อฐานะการเงิน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน (หรื อบริ ษทั ) ตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน (หรื อบริ ษทั ) ตรวจสอบ
ภายใน
3. มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมหรื อประเด็น
อื่นๆ ด้วย
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
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1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎ
บัตร
8) รายการอื่ นใดที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9) ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 สรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อกรรมการ
นายชาย วัฒนสุ วรรณ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

กรรมการ

นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

กรรมการ

จานวนการประชุม /
หมายเหตุ
ครั้ง
ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
19 / 19
19 / 19
19 / 19

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562
ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562
ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562

โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

จานวนการประชุม /
ครั้ง

หมายเหตุ

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุ นทร

ประธานกรรมการ

2/2

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

กรรมการ

2/2

ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ครั้งที่ 9//2564
ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ครั้งที่ 9//2564

นายชาย วัฒนสุ วรรณ

กรรมการ

2/2

ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ครั้งที่ 9//2564

โดยมี นางสาว ชนณณี พันทวี ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง

จานวนการประชุม /
ครั้ง

ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ประธานกรรมการ

2/2

นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม

กรรมการ

2/2

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการ

2/2

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ
ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ครั้งที่ 9//2564
ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ครั้งที่ 9//2564
ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ครั้งที่ 9//2564

โดยมี นางสาวกิมฝัน วัฒนาพิชิตพงศ์ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.3.2 อธิบายผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. ควบคุมดูแลการบริ หารจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยความสุ จริ ต ระมัดระวัง และรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องดังต่อไปนี้ ตามความจาเป็ นในการประกอบกิจการ และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อการอนุมตั ิหรื อให้ความเห็นชอบ
2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจาปี ของบริ ษทั
2.2 งบประมาณประจาปี ของบริ ษทั
2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็ นกรอบการดาเนินการให้ฝ่ายจัดการ
นาไปถือปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงาน
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3. ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. มีอานาจหน้าที่ก ระทาเกี่ ยวกับเรื่ องดัง ต่ อไปนี้ ภายในขอบเขตที่ ได้ก าหนดไว้เป็ นเรื่ องๆ ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ควบคุมและกาหนดแนวทางการบริ หารการลงทุนประกอบธุ รกิจอื่นของบริ ษทั ภายใน
ขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และให้เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
4.2 มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
และผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
องค์ประกอบ
1) คณะกรรมการบริ หารประกอบไปด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ จานวนไม่นอ้ ยกว่าสอง (2) คน
2) ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการบริ หารหนึ่ ง (1) คนให้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริ หาร
3) คณะกรรมการบริ หารสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั ฯ จานวนหนึ่ ง (1) คน ทาหน้าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารเกี่ยวกับการนัดหมาย
การประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุ ม การนาส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฏ
บัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) กาหนด ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) พิจารณากาหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบตั ิการ เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงของ
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ ยง
3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการ และระบบการบริ หารความเสี่ ยงเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพเพียงพอและสอดคล้องกับสภาพการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
4) ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมถึงพัฒนาแนวทางและระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
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5)

เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตาม
แผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงได้รับการบริ หาร
จัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6) สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย และดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการจัดการความเสี่ ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริ หารความเสี่ ยงได้ถูกนาไป
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
7) ดูแลและส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความรู ้ความเข้าใจและ
รับทราบถึงภาระหน้าที่ของตนในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงให้
คาแนะนาและคาปรึ กษากับผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง
8) สื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
เกี่ยวกับความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง
9) รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอเกี่ย วกับความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และสถานะของความเสี่ ยง รวมถึงแนวทางในการจัดการความเสี่ ยง ความคืบหน้า
และผลของการบริ หารความเสี่ ยง
10) ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนมี อานาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยางจากัด
(มหาชน) ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่ อให้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รั บ ผิดชอบที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดและแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ทางสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยได้ให้ไว้
ในรอบปี 2564 ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม
รวม 2 ครั้ ง โดยกรรมการทั้ง3ท่านได้เข้าร่ วมประชุ มครบทุกครั้ ง ทั้งนี้ ขอสรุ ปรายงานการปฏิบตั ิ งานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีประเด็นที่
มีสาระสาคัญพอสรุ ปได้ดงั นี้
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1. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งกรรรมการของบริ ษทั ให้
สอดคล้อง กับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องบุ ค คลที่ จ ะมาด ารง
ตาแหน่ ง กรรรมการของบริ ษ ทั โดยต้องมี คุณสมบัติเป็ นสมบัติของกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
2. กรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาและตรวจสอบเฉพาะคุณสมบัติของ candidate แต่ละรายเท่านั้น
เมื่อดาเนิ นการแล้วเสร็ จให้ประธานเสนอ candidate ทุกรายที่มีคุณสมบัติครบให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
3. ให้ผูถ้ ือหุ้น และหรื อกรรมการบริ ษทั เสนอชื่ อ candidate ได้ และส่ งชื่อ candidate ให้ CEO และ
กาหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ candidate ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
9. การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
บริ ษ ัท ฯ ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขึ้ นเพื่ อ เป็ นหน่ วยงานอิ ส ระที่ จะให้ก ารสนับ สนุ น และปฏิ บ ัติก ารในนามของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ ง ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการก ากับ ดู แ ลองค์ก รที่ ดี เ พื่ อ ให้ ค วามมั่น ใจว่ า การ
ดาเนินการขององค์กรเป็ นไปตามข้อกาหนด และการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบตั ิ คงไว้ซ่ ึง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริ ต ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการสอบทานและติดตามระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ดาเนินการตามระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มี
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯ จานวน 3 ท่านเข้าร่ วมประชุมด้วย ได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของสานักงาน ก.ล.ต.รวมถึงได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริ ษ ทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อ ยเกี่ ย วกับ ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ คณะกรรมการบริ ษ ัท
มี ค วามเห็ น ว่า บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ร ะบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม
และเพียงพอกับขนาดของกิจการ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจากการสู ญหายหรื อ
การนาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ สามารถจัดการกับความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ และช่วยให้การทาบัญชี
และรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีความถูกต้อง เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และ
น่าเชื่อถือได้ รวมถึงผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุม ภาย
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ในที่วางไว้ นอกจากนี้ บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความเห็นว่าไม่
พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็ นจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งบริ ษทั แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด ทาการประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of
Treadway Commission) ซึ่งกาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็ นในการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่ อสารในองค์กร (Information and Communication)
(5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นางสาวชนณณี พันทวี ดารงตาแหน่ ง เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ ดั การฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพุธที่ 16
มิถุนายน 2564 และมีความเห็นว่านางสาวชนณณี พันทวี เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่ องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน ต่อมา
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้งบริ ษทั แอส
เซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2564 และไตรมาส
ที่ 4/2564 ตามที่ได้เสนอขออนุมตั ิแผนการเข้าตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความ
เพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ตามแนวทาง COSO 2013 ใน 17 ข้อ ประจ าปี 2564 ซึ่ ง
ครอบคลุมดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่ อสารในองค์กร (Information and Communication)
9.2 รายการระหว่างกัน
โปรดดูในส่วนของงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบหมายเลข 4
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ส่ วนที่ 3 งบการเงิน

บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษ ทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุ งมื อยาง จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2564 งบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ รวมและงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือ ยาง จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานรวม
และผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นในบริ ษทั ย่อยยัง
ไม่ได้ชาระค่าหุน้ เต็มมูลค่าโดยมีลูกหนี้ค่าหุน้ ค้างในงบการเงินของบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิน179.45 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณารับรู ้สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมในอัตราร้อยละ48.25
ตามสัดส่ วนการถือหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ ถึงแม้บริ ษทั ฯจะได้จ่ายชาระมูลค่าหุ้นที่มีสัด
ส่ วนสู งกว่าที่ได้จดทะเบียนไว้ เนื่องจากผูถ้ ือหุ้นอีกส่ วนหนึ่งยังไม่ได้จ่ายชาระค่าหุ้น จานวน179.45 ล้านบาท
ซึ่งผูบ้ ริ หารและทนายความที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าการจดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่าวถือเป็ นโมฆะ และเมื่อ
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ฯได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาล อย่างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลได้เลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้อง ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องทั้งนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องที่เน้นดังกล่าวข้างต้น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มา
พิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
ความเสี่ยง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงิน 144.59 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.69 ของสิ นทรัพย์
รวมทั้งหมด บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้หยุดดาเนิ นกิจการตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ทาให้มีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงาน ซึ่งเป็ นข้อบ่งชี้วา่ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยอาจเกิดการด้อยค่า โดยทรัพย์สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อย
เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผูบ้ ริ หารจึงได้วา่ จ้างให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ซึ่งผูป้ ระเมินอิสระได้ดาเนินการประเมินราคาที่ดินโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด Market Approach อาคาร
และอุป กรณ์ ใ ช้วิธี ต้นทุ นทดแทนสุ ท ธิ Depreciate Replacement Cost เพื่ อให้ผูบ้ ริ หารใช้เป็ นข้อมูล ในการ
พิจารณามูลค่าของกิจการ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ เนื่ องจากมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีสาระสาคัญต่องบการเงินเฉพาะ
กิ จการ และเกี่ ย วข้องกับ การใช้ดุลยพิ นิจที่ส าคัญของผูป้ ระเมิ นอิ ส ระและผูบ้ ริ หารในการพิ จารณาความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และปฏิบตั ิวิธีการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
- ทาความเข้าใจและประเมินวิธีที่ผปู ้ ระเมินอิสระใช้ในการประเมินราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
- ทาความเข้าใจสมมติฐานต่างๆ ที่ผูป้ ระเมินอิสระใช้ว่ามีความสมเหตุสมผลสามารถเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูลทัว่ ไปได้ เช่น การเปรี ยบเทียบราคาประกาศขายของที่ดินข้างเคียง ตลอดจนการเปรี ยบเทียบ
มูลค่าต้นทุนการก่อสร้างกับราคาประเมินค่าก่อสร้างจากประกาศของสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
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- ตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ และความเป็ นอิสระของผูป้ ระเมินอิสระ
- เปรี ยบเทียบมูลค่าทรัพย์สินตามรายงานการประเมินของผูป้ ระเมินอิสระกับทะเบียนทรัพย์สินและ
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตรวจสอบการอนุ มตั ิการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
ของทรัพย์สิน
- เข้าสังเกตการณ์ทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริ ง และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้หยุด
ดาเนินกิจการจริ ง
- เปรี ยบเทียบมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุ นในบริ ษทั
ย่อย เพื่อประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ซึ่ ง
คาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี ก ารแสดงข้อ มูล ที่ ขัด ต่ อ ข้อเท็จจริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลเพื่ อให้ผูม้ ีหน้าที่การกา กับ ดู แล
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ก ารบัญชี
สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมั่นในระดับสู งแต่ไม่ไ ด้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมู ล ที่ ข ัดต่อข้อเท็จจริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี ส าระส าคัญ เมื่ อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ล ะรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน รวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ว่า จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธี ก าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ย วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อ เนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่ แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
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- ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรื อไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แลว่ า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ย วข้องกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แลเกี่ ย วกับ ความสั ม พันธ์ ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในปี ปั จ จุ บัน และก าหนดเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อย่างสมเหตุส มผลว่า จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

5
4, 6
4
7

8
9
4, 10
11
4

540,688
62,918
172,419
397
776,422

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

538,741
63,743
4,000
172,419
3
778,906

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

31,734
301,608
521,570
29
13,186
1,499
869,626
1,646,048

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

31,734
144,593
521,570
29
13,186
1,414
712,526
1,491,432

25,826
144,593
465,631
68
13,769
1,515
651,402
1,270,683
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บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,633,859,004 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,633,859,004 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

4, 12

156,091
7,475
45,888
209,454

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

123,955
45,888
169,843

123,864
40,846
352
165,062

11

5,987

5,987

5,987

5,987

13

6,471
12,458
221,912

5,768
11,755
215,252

6,471
12,458
182,301

5,768
11,755
176,817

14

816,930

816,930

816,930

816,930

14

816,930

816,930

816,930

816,930

16
17

75,000
460,497
23,949
1,376,376
47,760
1,424,136
1,646,048

13,000
312,433
23,949
1,166,312
53,337
1,219,649
1,434,901

75,000
393,252
23,949
1,309,131
1,309,131
1,491,432

13,000
239,987
23,949
1,093,866
1,093,866
1,270,683

4
23

8
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บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลับรายการ(ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ )
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่อ นต้ นทุ นทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อ นค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
กาไรสาหรั บปี

4

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,429,442
(897,413)
532,029
5,017
4,295
933
(16,553)
(64,765)
460,956
(1,298)
459,658
(95,053)
364,605

1,182,660
(763,063)
419,597
3,211
2,823
(937)
(17,724)
(62,884)
344,086
(911)
343,175
(27,183)
315,992

1,429,440
(897,385)
532,055
5,059
4,295
937
(16,550)
(55,360)
470,436
470,436
(95,053)
375,383

1,181,938
(759,627)
422,311
3,181
2,823
(937)
(17,597)
(81,612)
(47,437)
280,732
(172)
280,560
(27,183)
253,377

364,605

(390)
(390)
315,602

375,383

(390)
(390)
252,987

370,182

325,823

375,383

253,377

(5,577)

(9,831)

364,605

315,992

375,383

253,377

370,182

325,433

375,383

252,987

(5,577)

(9,831)

364,605

315,602

375,383

252,987

19

0.227

0.013

0.230

0.010

19

1,633,859

24,257,872

1,633,859

24,257,872

4

8
4
4
15

กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น:
รายการที่ จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไ ว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีก่ าหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
การแบ่งปันกาไร:
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

-

-

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม:
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

-

-

กาไรต่ อ หุ้ นขั้นพื้ นฐาน (บาท)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ ้นบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)
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แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นบริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้นสาหรับปี :
ทุนสารองตามกฏหมาย
การลดหุ้นสามัญ
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้ น
โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้นสาหรับปี :
ทุนสารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า ส่วนเกินทุนจาก
ทุนเรื อนหุ้น
ส่วนต่ากว่า
ใหม่ของผลประโยชน์
การตีราคาทีด่ นิ และ รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มี
หมายเหตุ ทีอ่ อกและชาระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร พนักงานทีก่ าหนดไว้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น ผูถ้ อื หุ้นบริ ษทั ใหญ่ อานาจควบคุม รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
15,982,477
(13,756,114)
(1,409,433)
23,949
23,949
840,879
840,879
16
14
8

(15,165,547)
816,930

16
17

816,930

13,756,114
-

13,000
13,000

(13,000)
1,409,433
(390)
325,823
312,433

390
(390)
-

23,949

390
(390)
23,949

325,433
1,166,312

63,168
(9,831)
53,337

63,168
315,602
1,219,649

62,000
75,000

(62,000)
(160,118)
370,182
460,497

-

23,949

23,949

(160,118)
370,182
1,376,376

(5,577)
47,760

(160,118)
364,605
1,424,136
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แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้นสาหรับปี :
ทุนสารองตามกฏหมาย
การลดหุ้นสามัญ
โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้นสาหรับปี :
ทุนสารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า ส่วนเกินทุนจาก
ใหม่ของผลประโยชน์
ทุนเรื อนหุ้น
ส่วนต่ากว่า
การตีราคาทีด่ นิ และ รวมองค์ประกอบอื่น
หมายเหตุ ทีอ่ อกและชาระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร พนักงานทีก่ าหนดไว้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ ของส่วนของผูถ้ อื หุ้น รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
15,982,477
(13,756,114)
(1,409,433)
23,949
23,949
840,879
16
14

(15,165,547)
816,930

16
17

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

62,000
75,000

(62,000)
(160,118)
375,383
393,252

-

23,949

23,949

(160,118)
375,383
1,309,131
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แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไรสาหรับปี
รายการปรับกระทบขาดทุนสาหรับงวดเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ (กลับรายการ)
ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการขายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจริ ง
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมตราสารอนุพนั ธ์
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน - (เพิ่มขึ้ น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงาน - เพิ่มขึ้ น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

364,605

315,992

375,383

253,377

95,053
65,699
(933)
564
(321)
703

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

95,053
58,844
(937)
566
(321)
703

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

4,070
(352)
(980)
1,298

3,766
352
(381)
911

4,070
(352)
(1,053)
-

3,766
352
(381)
172

529,406

411,640

531,956

419,397

(17,798)
(74,356)
85

21,379
15,403
(103)

(18,648)
(74,357)
100

20,878
14,630
(103)

(4,681)
432,656
(278)
(89,427)
342,951

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

(4,864)
434,187
(89,427)
344,760

(879)
453,923
(172)
(9)
453,742
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แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมือ ยาง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้ น)ลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้ น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากบริ ษทั ย่อยทีค่ วบคุมในระหว่างปี
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
การเปิ ดเผยข้ อ มูล เกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เ งินสด
เจ้าหนี้ ซ้ือสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

(5,908)
(109,931)
463
980
(114,396)

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

(5,908)
(109,931)
463
700
(114,676)

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

(26)
(160,118)
(160,144)
68,411
472,277
540,688

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

(160,118)
(160,118)
69,966
468,775
538,741

393,238
75,537
468,775

4,954

1,782

4,954

1,782
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัดในประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 และได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ซึ่งเป็ น
วันที่หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯได้รับอนุญาตให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้องเลขที่ 608 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพฯ และมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 9,14,52/18 ,52/19 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง
2. เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ฯได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าว
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ ไม่
คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติ ฐานมาจากประสบการณ์ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที่
ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่ น
และนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการ
ตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ใ นการจัดท างบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอการปรั บ
ประมาณการทางบัญชี จะบันทึ กในงวดบัญชี ที่ การประมาณการดังกล่ าวได้รับการทบทวน หากการปรั บ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและ งวดในอนาคต หากการปรับประมาณการ
กระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
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เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
บริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ ผลิตและจาหน่ ายพลังงานชีวมวลครบวงจร
เอเนอร์จ้ ี จากัด
และผลิตกระแสไฟฟ้ าจากชีวมวลและขยะ
(หยุดกิจการชัว่ คราว)
บริ ษทั ย่อย ทีถ่ อื หุ ้นโดยบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
บริ ษทั เอจี เ อ็ม รี ไซโคลน
การแปรรู ปชีวมวลเป็ นพลังงานทดแทนและ
(ประเทศไทย) จากัด
ผลิตกระแสไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(หยุดกิจการชัว่ คราว)

สัดส่วนการลงทุน (%)
2564
2563
48.25

48.25

99.99

99.99

ข) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
งบการเงินของบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯจะ
ถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีอานาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ดังกล่าว
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวม
และส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธี
ราคาทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรั บปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ า เที ย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งบางฉบับ ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้น
ชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ จากการขาย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า เมื่อได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือเป็ นเงินที่กลุ่มบริ ษทั เก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป ส่ วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดใน
จานวนที่แน่นอนและมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การตามปกติของ
ธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้ การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับ
ชาระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่ม บริ ษ ทั ใช้วิธี ก ารอย่า งง่ า ย (Simplified Approach) ในการวัดมูล ค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้นโดยอ้างอิ ง จากข้อมูล ด้า นเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ต และนาข้อมูลที่ มีการคาดการณ์ ไ ปใน
อนาคต (Forward-looking information) เกี่ยวกับลูกหนี้ น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิ จมาใช้ ซึ่ ง
กาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรั บรู ้ ผลขาดทุนตั้งแต่การรั บรู ้ รายการ
ลูกหนี้การค้า
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่ องมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพื่อรับรองผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื่ องการไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต
(Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
การค้าตามวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach)
เนื่ องด้วยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวสิ้ นสุ ดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผล
กระทบดังกล่าว ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่ปรับปรุ งมูลค่า
ลูกหนี้การค้าในปี 2564
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงิน
การจัดประเภทรายการ
การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการ
เงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
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• รายการที่ ว ดั มู ล ค่ า ภายหลัง ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม (ผ่า นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น หรื อผ่า นก าไรหรื อ

ขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลง
โมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท
ได้แก่ การวัดมู ล ค่ า ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูล ค่ายุติธ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่ า
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิ นที่
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทา
รายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การได้มาหรื อการออกสิ นทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สิ นทางการเงิ น นั้น
ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
• ราคาทุนตัดจาหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถื อ

ครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งทาให้เกิดกระแส
เงินสดซึ่ งเป็ นการจ่า ยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้
ดอกเบี้ ยจากสิ นทรั พย์ท างการเงิ นดังกล่า วต้องค านวณโดยใช้วิธี อัตราดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง กาไรหรื อ
ขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการตัดรายการจะรั บรู ้ โดยตรงในกาไรหรื อขาดทุนและแสดงรายการในกาไร/
(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกาไร
หรื อขาดทุน
• มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น (FVOCI) – สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตาม
สัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งทาให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกาไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า
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กาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่ น รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน
• มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) – สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิใน
กาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมและบันทึกกาไรขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากาไรหรื อขาดทุนหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นขึ้นอยู่กบั การจัด
ประเภทของตราสารทุน
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนยกเว้นสัญญาอนุพนั ธ์ที่
ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ ยง
เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
การด้อยค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาเป็ นต้องรอ
ให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified
approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้า คงเหลื อแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุน หรื อ มูล ค่าสุ ทธิ ที่ จะได้รับ แล้ว แต่มูล ค่า ใดจะต่ ากว่า โดยใช้วิ ธี
ดังต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
- วิธีราคาทุน (เข้าก่อน-ออกก่อน)
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย
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ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและ
สถานที่ปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วน
ของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุน
การผลิตส่ วนเพิม่ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจาก
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้า
หรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ
หลังจากนั้น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ค านวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ โดยมีอายุการให้ประโยชน์ต้ งั แต่ 3 - 20 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 การตี
ราคาใหม่ดาเนิ นการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่
ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อ
สิ นทรัพย์ถูกขายหรื อตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกตัดออก
จากบัญชีกาไรหรื อขาดทุนจากการขายหรื อตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกาไรขาดทุน
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กลุ่มบริ ษทั บันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
- บันทึกรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ถาวร” ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงยอดคงค้างในส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้จานวนที่ลดลงเป็ น
ค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคย
ลดลงซึ่งได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนงวดก่อนแล้ว
- รับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม
หากสิ นทรั พ ย์น้ ันเคยมี การตี ราคาเพิ่ม ขึ้ นและยังมี ยอดคงค้า งของบัญชี “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคา
สิ น ทรั พ ย์ถ าวร” อยู่ใ นส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ้ น ส่ ว นที่ ล ดลงจากการตี ร าคาใหม่ จ ะถู ก น าไปหั ก ออกจาก
“ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พ ย์ถ าวร” ไม่ เกิ นจานวนซึ่ ง เคยตี ราคาเพิ่ ม ขึ้ นของสิ นทรั พ ย์ช นิ ด
เดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
เมื่อมีการจาหน่ ายหรื อใช้ที่ดิน และอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่มีการประเมินราคา กลุ่มบริ ษทั จะตัด
บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องที่ได้บนั ทึกไว้จากการประเมินราคาที่ผ่านมาไปยัง
กาไรสะสมหรื อขาดทุนสะสม
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
20
5 ถึง 20
3 ถึง 20
3 ถึง 10
5

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริ ษทั ได้มาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่ า ตัดจาหน่ า ยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธี เส้นตรงตามอายุก ารใช้งานใน
ระยะเวลา 3 ปี ถึง 5 ปี
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีขอ้
บ่งชี้วา่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จานวนใด
จะสู งกว่า) ต่ากว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดังกล่าว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าโดยการลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึกการ
ปรับลดมูลค่า ในกาไรขาดทุนหรื อปรับลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ในกรณี ที่สินทรัพ ย์
เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมาก่อน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่ งได้
บันทึ กไว้ในปี ก่ อนๆ เมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มี อยู่อีก ต่อไป หรื อยังคงมีอยู่แต่เป็ นไป
ในทางที่ลดลงโดยบันทึกไว้ในบัญชี รายได้อื่น หรื อนาไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจากการตี ราคาของสิ นทรั พย์
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จานวนเงินที่เกิดจากการกลับรายการนี้จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุ ทธิจากค่าเสื่ อม
ราคาหรื อรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
สัญญาเช่า
สัญญาเช่ า – กรณีกลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุม
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนเงิ นของหนี้ สินตามสั ญญาเช่ าจากการวัดมู ล ค่ า
เริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชาระใดๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล
ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใดๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและการขน
ย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อการบูรณะสิ นทรั พย์อา้ งอิงให้อยู่ใน
สภาพตามที่กาหนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใดๆ
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ
แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่ม
บริ ษทั
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
•
•

การจ่ายชาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา
การจ่ ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดัชนี หรื ออัตรา ณ
วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
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จานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิ เลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อนั้น โดย
ราคาดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้อ และ
การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญา

กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริ ษทั จะคิดค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสั ญญาเช่ า แล้วแต่วนั ใดจะเกิ ดขึ้นก่ อน อย่างไรก็ตาม หาก
สัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิ งให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่ า หรื อหาก
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องคิดค่าเสื่ อม
ราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
อ้างอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับ การพิจารณาอายุ
การใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้ สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระใน
อนาคต ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
•
•
•

การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า

เมื่อหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมี
การลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนคงเหลือของการวัด
มูลค่าใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน
สัญญาเช่ าระยะสั้น และสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์มีมูลค่ าตา่
กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ ง
เป็ นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า
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บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงกิจการหรื อบุคคลซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม ซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารคนสาคัญ กรรมการหรื อ
พนัก งานของกลุ่ ม บริ ษ ทั ตลอดจนสมาชิ ก ในครอบครั วที่ ใ กล้ชิ ดกับ บุ ค คลเหล่ า นั้น กิ จการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็ นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั แต่ละรายการ กลุ่ม
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นใน
กรณีที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซ้ื อกิจการ คือ วันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการ
ระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการรวมธุ รกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ื อถืออยู่ในผู ้
ถูกซื้ อก่อนหน้าการรวมธุ รกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดขึ้น
ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึงรวมถึงการรับรู ้
จานวน ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมา กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้เป็ นกาไรในงวดทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิมและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ยงั
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ออกแทน
โครงการของผูถ้ ูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถู กซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้ เป็ นหนี้ สินหากมี ภาระผูก พันใน
ปัจจุบนั ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิ ดขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจถื อเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อ
เกิดขึ้น เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นต้น
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หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุ รกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ที่ การรวมธุ รกิ จเกิ ดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่สมบูรณ์ เพื่ อ
รายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติมในระหว่างช่ วง
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติ มที่ได้รับเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิด
จากการรับหรื อจ่ายชาระหนี้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน
ดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุน
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กประมาณการหนี้ สินตามภาระหนี้ สินตามกฎหมาย หรื อความเป็ นไปได้ที่จะก่ อให้เกิ ด
ภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ ตามภาระ
หนี้ สิ นดัง กล่ า วและสามารถประมาณจานวนเงิ นได้อย่ า งน่ า เชื่ อถื อ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะพิ จารณามู ล ค่ า ของ
ประมาณการหนี้ สิน ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นและปรั บปรุ งมูลค่าของประมาณการหนี้ สิ นตาม
ประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบนั ในกรณี ที่มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา จานวนเงินประมาณการหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้ สินจะบันทึกด้วย
มูลค่าปัจจุบนั
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
(ก) โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยก
ออกจากสิ นทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ทั เงิ นที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จ่ า ยสมทบกองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ บันทึ ก เป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการทางานของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะ
ได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลาทางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั รา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคานวณตาม
หลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย โดยใช้วิธี คิดลดแต่ล ะหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method)
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ส่ วนผลกาไร
หรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในงบกาไรขาดทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ ยจ่ ายและค่า ใช้จ่ายในท านองเดี ย วกันบันทึ กในงบก าไรขาดทุนในปี ที่ ค่า ใช้จ่า ยดังกล่ า วเกิ ดขึ้ น
ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการ
จัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยังไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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กลุ่ม บริ ษ ทั จะทบทวนมูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิ น ทรัพ ย์ภ าษีเ งิน ได้ร อการตัด บัญ ชีท ุก สิ ้ น รอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริ ษทั จะ
ไม่มีก าไรทางภาษีเ พีย งพอต่อ การนาสิ น ทรัพ ย์ภ าษีเงิน ได้ร อการตัด บัญ ชีท้ ัง หมดหรื อ บางส่ ว นมาใช้
ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่ องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูล ค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่
ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี
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การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มี ค วามไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิจและการประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึ ง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มี
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ ง
ในอนาคต
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่ม
บริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ นตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ ข องการเกิ ดภาระผูกพันใน
ปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ ง
จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4. รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั กิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกันกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
บริ ษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
1. บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
2. บริ ษทั ไทยฮั้วโฮลดิง้ จากัด
3. บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด
4. บริ ษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
5. บริ ษทั เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
6. บริ ษทั เอ็ม.อาร์.ไอ. จากัด
7. บริ ษทั เพลินจิ ต แคปปิ ตอล จากัด
8. บริ ษทั เอจี เ อ็ม รี ไซโคลน (ประเทศไทย) จากัด

ลักษณะของความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ อื หุ ้น
ผูถ้ อื หุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ อื หุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ อื หุ ้นร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุ ้นโดยบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด

กลุ่มบริ ษทั มี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญกับ บริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกันซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้องกันทั้ง โดยทางตรงและ
ทางอ้อมในหุน้ สามัญและ/หรื อเป็ นกรรมการชุดเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั มีรายการสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายการระหว่ างกลุ่ มบริ ษทั กับบุคคล
และบริ ษทั ที่ เกีย่ วข้ อ งกัน
ผู้ถื อ หุ้ น
ดอกเบี้ยจ่าย
468
บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์ จี้ จากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ไทยฮั้ วโฮลดิง้ จากัด
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ
46,521
รายได้อื่น
51
บริ ษทั เอ็ ม.อาร์ .ไอ. จากัด
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ
บริ ษทั เพลิ นจิต แคปปิ ตอล จากัด
ค่าทีป่ รึ กษาทางการเงิน

3,300

นโยบายราคา

460

-

-

ร้อยละ 6.25 ต่อปี

-

354

-

ร้อยละ 6.97 ต่อปี

-

46,521
51

-

ราคาทีต่ กลงร่ วมกัน
ซึ่งใกล้เ คียงกับราคาตลาด

4,597

-

4,597

ราคาทีต่ กลงร่ วมกัน
ซึ่งใกล้เ คียงกับราคาตลาด

450

3,300

450

ราคาตามสัญญา
ทีต่ กลงร่ วมกัน
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กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
งบแสดงฐานะการเงิน
ลู กหนี้การค้ า
บริ ษทั ไทยฮั้วโฮลดิง้ จากัด

4,396

-

4,396

-

ลู กหนี้อื่ น
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
ลูกหนี้ อื่น
ดอกเบี้ย ค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
สุทธิ

-

-

1,261
354
(405)
1,210

405
(405)
-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่บริ ษท
ั ย่ อ ย
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด

-

-

4,000

4,000

2,010
820

2,010
820

2,010
820

2,010
820

เครื่ อ งจักรและอุ ปกรณ์
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
อุปกรณ์โรงงาน (ราคาจ่ายซื้อ)
ยานพาหนะ (ราคาจ่ายซื้อ)
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด
เครื่ องจักร - บอยเลอร์ (ราคาจ่ายซื้อ)
ระบบควบคุมบอยเลอร์ (ราคาจ่ายซื้อ)
โครงสร้างหลังคา (ราคาจ่ายซื้อ)
บริ ษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
เครื่ องจักร - ระบบประปา (ราคาจ่ายซื้อ)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเครื่ องจักร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุทธิ

49,500
5,500
18,000

49,500
5,500
18,000

49,500
5,500
18,000

49,500
5,500
18,000

45,595
(34,158)
(11,437)
-

45,595
(34,158)
(11,437)
-

45,595
(34,158)
(11,437)
-

45,595
(34,158)
(11,437)
-

สิ นทรั พ ย์ ไ ม่หมุนเวียนอื่ น
บริ ษทั เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
สินทรัพย์ไ ม่หมุนเวีย นอื่น – เงินมัดจาสัญญา
บริ การศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้ า
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินมัดจา
สุทธิ

36,000
(36,000)
-

36,000
(36,000)
-

36,000
(36,000)
-

36,000
(36,000)
-

1,605

-

1,605

-

7,475
1,095

7,475
626

-

-

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั เพลินจิ ต แคปปิ ตอล จากัด
ค่าทีป
่ รึ กษาทางการเงินค้างจ่าย
ผู้ถื อหุ้ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ย วข้องกัน
ดอกเบี้ย ค้างจ่าย
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เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเป็ นหลักประกัน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
กันในอัตราร้อยละ 6.97 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ทาสัญญา ปั จจุบนั ต่ออายุ
สัญญาไปอีก 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกัน
ในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด มีเงินให้กูย้ ืมแก่
บริ ษทั เอจีเอ็ม รี ไซโคลน (ประเทศไทย) จากัด จานวนเงิน 9.17 ล้านบาท โดยสัญญาครบกาหนดรับชาระ
เมื่ อทวงถามและไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 6.25 ต่อปี เนื่ องจาก บริ ษทั เอจีเอ็ม รี ไซโคลน
(ประเทศไทย) จากัด ได้หยุดประกอบกิจการชัว่ คราว ผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต –
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวทั้งจานวนรวม 10.39 ล้านบาท
บริ ษทั ฯซื้อสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยการกาหนดราคาตามที่ตกลงในสัญญา
ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
12,796
12,343
139
120
12,935
12,463

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เช็คทีถ่ งึ กาหนดรับชาระ
รวม

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
64
32
64
32
540,472
471,695
538,525
468,193
152
550
152
550
540,688
472,277
538,741
468,775
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6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียน – สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ลู กหนี้การค้ า
ลูกหนี้ การค้า - อื่น
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ลู กหนี้การค้ า - สุ ทธิ
ลู กหนี้หมุนเวียนอื่ น
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต - บริ ษทั
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือยังไม่ถงึ กาหนด
อื่นๆ
รวมลู กหนี้หมุนเวียนอื่ น
รวมลู กหนี้การค้ าและ
ลู กหนี้หมุนเวียนอื่ น - สุ ทธิ

126,945
4,396
(77,924)
53,417

114,990
(73,519)
41,471

107,500
4,396
(58,479)
53,417

95,545
(54,078)
41,467

-

-

1,261

405

37
4,946
2,923
1,595
9,501

37
3,546
672
2,531
6,786

(405)
856
4,896
2,659
1,915
10,326

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

62,918

48,257

63,743

47,874

กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้ นไป
รวมลู กหนี้การค้ า

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
42,624
27,405
42,624
27,405
6,397
4,396
77,924
131,341

15,000
72,585
114,990

6,397
4,396
58,479
111,896

15,000
53,140
95,545
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7. สินค้าคงเหลือ – สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

สินค้าสาเร็จรู ป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดบิ และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลื อ
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลง
รวมสิ นค้ าคงเหลื อ - สุ ทธิ

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
69,551
35,772
67,215
33,434
49,034
26,844
49,034
26,844
61,818
34,777
61,688
34,648
8,654
8,654
180,403
106,047
177,937
103,580
(7,984)
(7,419)
(5,518)
(4,952)
172,419
98,628
172,419
98,628
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8. เงินลงทุนฝนบริษัทย่ อย – สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
บริ ษทั
ลักษณะ
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ ผลิตและจาหน่ ายพลังงานชีวมวลครบวงจร และผลิต
เอเนอร์จ้ ี จากัด (NRE)
กระแสไฟฟ้ าจากชีวมวลและขยะ (หยุดกิจการชัว่ คราว)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
เงินลงทุ นในบริ ษทั ย่ อ ย - สุ ทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน (%)
2564
2563
48.25
48.25

ทุนชาระแล้ว
2564
2563
1,000,000 1,000,000

วิธีราคาทุน
2564
2563
482,475
482,475
(337,882)
144,593

(337,882)
144,593

บริ ษทั ย่อย ทีถ่ อื หุ ้นโดยบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
หน่ วย: พันบาท
บริ ษทั
ลักษณะ
บริ ษทั เอจี เ อ็ม รี ไซโคลน
การแปรรู ปชีวมวลเป็ นพลังงานทดแทนและ
(ประเทศไทย) จากัด (AGM) ผลิตกระแสไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(หยุดกิจการชัว่ คราว)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
เงินลงทุ น - สุ ทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน (%)
2564
2563
99.99
99.99

ทุนชาระแล้ว
2564
2563
100,000
100,000

วิธีราคาทุน
2564
2563
100,000
100,000

(82,000)
18,000

(82,000)
18,000
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การรวมธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในบริ ษัทร่ วม
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงกรรมการและอานาจกรรมการต่ อกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า ซึ่ งกรรมการชุ ดใหม่
ประกอบด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จานวน 4 คนและบุคคลภายนอกอีก 2 คน รวมถึงได้เปลี่ยนแปลง
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ 2 คน และบุคคลภายนอก 1 คน โดยสองในสามคนลง
ลายมือชื่อร่ วมกัน เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุมบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้นางบการเงิน
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมและจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 28
มกราคม 2563 ซึ่งเป็ นวันที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั
สิ นทรัพย์ ที่ได้ มาที่ระบุได้ และหนีส้ ิ นที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
เงินมัดจา - สุทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
หัก รับชาระเงินเพิ่มทุนหุน้ สามัญ
สิ นทรัพย์ สุทธิของบริษัทร่ วมก่ อนรับชาระเงินเพิม่ ทุน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุมก่อนรับชาระเงินเพิ่มทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่มีอยูก่ ่อน ณ วันที่มีอานาจควบคุม
เงินเพิ่มทุนส่ วนของบริ ษทั **
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุมก่อนรับชาระเงินเพิ่มทุน
บวก เงินเพิ่มทุนส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม

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
61,488
1,680
63,168
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**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นในบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้ชาระค่าหุ ้นเต็มมูลค่า โดยมีลูกหนี้ค่าหุน้
ค้างในงบการเงินของบริ ษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิน 179.45 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณารับรู ้สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมในอัตราร้อยละ
48.25 ตามสัดส่ วนการถือหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ ถึงแม้บริ ษทั ฯจะได้จ่ายชาระมูลค่า
หุ้นที่มีสัดส่ วนสู งกว่าที่ได้จดทะเบียนไว้ เนื่ องจากผูถ้ ือหุ้นอีกส่ วนหนึ่ งยังไม่ได้จ่ายชาระค่าหุ้นจานวน
179.45 ล้านบาท ซึ่งผูบ้ ริ หารและทนายความที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวถือ
เป็ นโมฆะ และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ฯได้ยนื่ ฟ้องร้องต่อศาล อย่างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลได้มีการเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้ อง ปั จจุบนั คดีอยู่
ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง
บริ ษทั ย่อยมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
ประเทศที่
จัดตัง้ และ
สถานทีห่ ลัก
ชือ่ บริ ษทั ย่อย
ของธุรกิจ
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้
ไทย
เอเนอร์จ้ ี จากัด

เจ้าของและสิทธิใน
การออกเสียงทีถ่ อื โดย
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มี
อานาจการควบคุม

หน่ วย: พันบาท
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร
สาหรับส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มี
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจ
อานาจควบคุม
ควบคุมสะสม
2564
2563
2564
2563

51.75%

(5,577)

(9,831)

47,760

53,337

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้

สินทรัพย์หมุนเวีย น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวีย น
หนี้ สินหมุนเวีย น
หนี้ สินไม่หมุนเวีย น
ส่วนได้เ สีย ทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยที่ ไ ม่มอี านาจควบคุม (ร้ อ ยละ)
รายได้
ขาดทุนสาหรับปี ส่วนของส่วนได้เ สีย ทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนของส่วนได้เ สีย ทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดาเนิ นงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่ มขึน
้ (ลดลง) สุ ทธิ

หน่ วย: พันบาท
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี จากัด
2564
2563
2,726
4,278
301,693
308,533
44,820
42,435
47,760
47,760
51.75%
51.75%
35

753

(5,577)
(5,577)

(9,831)
(9,831)

(1,808)
280
(26)
(1,554)

(6,713)
2,830
5,370
1,487
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9. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน – สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม

ราคาทุ น
ทีด่ น
ิ และส่วนปรับปรุ งทีด่ น
ิ
โรงงานและอาคาร
เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ทีด่ น
ิ และส่วนปรับปรุ งทีด่ น
ิ
โรงงานและอาคาร
เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและ
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเผื่ อ การด้ อ ยค่ า
ทีด่ น
ิ และส่วนปรับปรุ งทีด่ น
ิ
โรงงานและอาคาร
เครื่ องจักร
รวม
มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 1
มกราคม 2564

เพิ่มขึ้ น

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

-

-

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

4,677
778
569,241

-

-

4,677
778
569,241

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

170
2,772
1,255
2,392

-

2,673
16,371
18,579
15,477

4,560
606
51,677

110
155
6,854

-

4,670
761
58,531

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

-

-

177,125
1,533
30,444
209,102
301,608

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

ลดลง
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มูลค่ ายุติธรรมของอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
292,294
292,294
21,504
21,504
18,278
19,864
332,076
333,662
-

ทีด่ น
ิ และส่วนปรับปรุ งทีด่ น
ิ
เครื่องจักร
สินทรัพย์อนื่ (ราคาตามบัญชี)
รวม

-

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 2
จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ ซึ่งใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุนและวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม
ที่ดินจานวน 50.21 ล้านบาท และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวจานวน 1.37 ล้านบาท ได้ถูกนาไปวางเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื ซึ่งบริ ษทั ย่อยกูย้ มื จากบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 4)
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
ราคาทุ น
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ
- ราคาทุนเดิม
- ราคาทีต่ เี พิ่ม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเฉพาะกิจการ
รับเข้า/
เพิ่มขึ้ น
ลดลง
(โอนออก)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

75,057
29,936
236,128
916,197

766
32,345

(210)
(21,087)

11,490
15,442

75,057
29,936
248,174
942,897

11,003
6,831
9,449
1,284,601

377
81,398
114,886

(2,555)
(113)
(23,965)

(26,932)
-

8,825
6,831
63,802
1,375,522
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ณ วันที่ 1
มกราคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่ าเผื่ อ การด้ อ ยค่ า
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม
มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเฉพาะกิจการ
รับเข้า/
เพิ่มขึ้ น
ลดลง
(โอนออก)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

11,468
138,382
591,050

766
8,928
48,619

(188)
(21,081)

-

12,234
147,122
618,588

10,076
6,098
757,074

327
164
58,804

(2,553)
(23,822)

-

7,850
6,262
792,056

11,851
50,045
61,896
465,631

-

-

-

11,851
50,045
61,896
521,570

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์โดยผูป้ ระเมินอิสระในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การประเมินราคาที่ดิน และส่วนปรับปรุ งที่ดิน ใช้วิธีเทียบกับราคาตลาด (Market Approach)
- อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร ใช้วิธีราคาต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciate Replacement Cost)
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ใช้วิธีราคาต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciate Replacement Cost)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดินแสดง
อยูใ่ นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ สุทธิจากภาษีเป็ นจานวน 23.95 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คง
ใช้งานอยูจ่ านวน 539.51 ล้านบาทและจานวน 482.99 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งที่มีอยู่หรื อที่จะก่อสร้างขึ้นใน
อนาคตและเครื่ องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั ได้จดจานอง/จานาไว้เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22.1
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แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

11. สินทรัพย์และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
กาไร
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ขาดทุน)
1 มกราคม 2564
สิ นทรั พ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้ การค้า
ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าเสื่ อมสภาพ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวีย น
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม 2563
สิ นทรั พ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้ การค้า
ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าเสื่ อมสภาพ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวีย น
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
สุ ทธิ

455
990
11,170

(455)
113
(382)

1,103
10,788

1,154
13,769

141
(583)

1,295
13,186

(5,987)
7,782

(583)

(5,987)
7,199

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนประกอบ
ของกาไรขาดทุน
กาไร
เบ็ดเสร็จอื่น
(ขาดทุน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 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
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12. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

เจ้ าหนี้การค้ า
เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่ น
เจ้าหนี้ อืน่
เจ้าหนี้ ซื้อทรัพย์สิน
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าสินค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อืน่ ๆ
รวมเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่ น
รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่ น

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
83,059
83,585
77,563
78,089
15,228
4,954
16,356
35,244
1,250
73,032
156,091

13,225
6,218
19,320
28,670
3,780
71,213
154,798

5,321
4,954
11,356
24,080
681
46,392
123,955

3,318
6,218
14,320
18,707
3,212
45,775
123,864

เนื่ องจากเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ นเป็ นเจ้าหนี้ ระยะสั้น มูลค่าตามบัญชี ที่แสดงจึงมีมูลค่าใกล้เคียง
มูลค่ายุติธรรม
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13. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับ
แต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ประมาณการหนี้สิ นไม่หมุนเวียนสาหรั บ
ผลประโยชน์ พ นักงาน ณ วันต้ นปี
ส่วนทีร่ บั รู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนทีร่ บั รู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานทางประชากรศาสตร์
ส่วนทีเ่ กิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
เพิ่มขึ้ นจากการรวมธุรกิจ
ลดลงจากพนักงานลาออก
ประมาณการหนี้สิ นไม่หมุนเวียนสาหรั บ
ผลประโยชน์ พ นักงาน ณ วันสิ้ นปี

5,768

4,592

5,768

4,592

619
84

552
136

619
84

552
136

-

1,068

-

1,068

-

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

-

(884)
304
-

6,471

5,768

6,471

5,768

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาไรขาดทุน สาหรั บแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ต้นทุนขาย
495
494
495
494
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
208
(1,358)
208
194
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พ นักงาน
703
(864)
703
688
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ข้อสมมติเกี่ยวกับ อัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ของพันธบัตรรั ฐบาล และสะท้อน
ประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะ
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้ นเงินเดือน
อัตรามรณะ
อัตราหมุนเวียนพนักงาน
อายุน้อยกว่า 31 ปี
อายุตง้ ั แต่ 31 ปี ถึง 40 ปี
อายุตง้ ั แต่ 41 ปี ถึง 50 ปี
อายุตง้ ั แต่ 51 ปี ข้ ึ นไป

อัตราร้อยละ/ปี
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.47
1.47
3.00
3.00
ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2560
25.00
17.00
16.00
0.00

25.00
17.00
16.00
0.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่า
ปั จ จุ บ ัน ของประมาณการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นั ก งาน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564
มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้ น 1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้ นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

ลดลง 1%
(758)
817
(49)

819
(763)
59
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การวิเคราะห์ก ารครบก าหนดของการจ่ า ยชาระผลประโยชน์ที่ไ ม่มี การคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
รายละเอียดดังนี้

หน่ วย: พันบาท
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เ กิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

103
579
18,934

14. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติดงั นี้
1. การลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ชาระของบริ ษทั ฯจากจานวน 19,978,103,486 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท จานวน
เงิน 19,978,103,486 บาท เป็ นจานวน 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จานวนเงิน 15,982,476,502
บาท และอนุ ม ัติก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณฑ์ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การลดทุ น จด
ทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้ อยแล้ว เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2563
2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯจากหุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่ งผลให้จานวนหุน้
ของบริ ษ ทั เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม จ านวน 15,982,476,502 หุ้น มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจานวน
31,964,953,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ข อง
บริ ษทั ฯเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยน
เปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
3. การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯจากจ านวน 31,964,953,004 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 0.50 บาท จ านวนเงิ น
15,982,476,502 บาท เป็ นจานวน 1,633,859,004 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จานวนเงิน 816,929,502 บาท
เพื่อชดเชยส่ วนต่ ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม และอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบ
ริ คณฑ์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯได้ดาเนินการจดทะเบียน
ลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563
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15. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

94,470

40,854

583
95,053

(13,671)
27,183

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีก่ าหนดไว้

-

98
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รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่า งค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชี กับอัตราภาษี ที่ ใ ช้
สามารถแสดงได้ดงั นี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีม่ ีสิทธิหกั ได้เ พิ่มขึ้ นจากรายจ่ายทีจ่ ่ายจริ ง
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้ทไี่ ม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไ่ ม่รบั รู ้เ ป็ นสินทรัพย์
ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนสุทธิทางภาษีทมี่ ีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

2563

หน่ วย: พันบาท
459,658

20.00

91,932
1,310
(122)
1
1,477
455
95,053

20.68

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

หน่ วย: พันบาท
343,175

20.00

68,635
1,583
(81)
493
3,602
(30,727)
(16,322)
27,183

7.92

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเ งินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีม่ ีสิทธิหกั ได้เ พิ่มขึ้ นจากรายจ่ายทีจ่ ่ายจริ ง
ขาดทุนสุทธิทางภาษีทมี่ ีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายภาษีเ งินได้

20.00

20.21

2563

หน่ วย: พันบาท
470,436
94,087
1,088
(122)
95,053

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.00

9.69

หน่ วย: พันบาท
280,560
56,112
1,879
(81)
(30,727)
27,183
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16. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯจะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยก
มา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสารองดังกล่าวจะ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.098 บาทต่อหุน้ สาหรับหุน้ สามัญจานวน 1,633,859,004 หุน้ รวมเป็ นเงิน
ปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น 160.12 ล้านบาท ซึ่ งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ถูกนาเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่
24 พฤษภาคม 2564
18. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็จรู ปและสินค้า
ระหว่างผลิตลดลง
วัตถุดบิ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือแสดงในต้นทุนขาย
ค่าไฟฟ้ า
ค่าซ่อมแซม

(55,969)
679,893
152,005
65,699
(933)
-

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

(55,970)
679,893
151,457
58,844
(937)
-

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

3,742
39,663
33,413

(2,304)
39,884
7,155

3,742
39,387
33,413

(4,771)
39,598
7,095
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19. กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานที่แสดงในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563

กาไรสาหรับปี ทเี่ ป็ นของ
ผูถ้ อื หุ ้นบริ ษทั ใหญ่ (พันบาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก
ตามจานวนหุ ้นทีอ่ อกและชาระแล้ว
ในระหว่างปี (พันหุ ้น)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

370,182

325,823

375,383

253,476

1,633,859
0.227

24,257,872
0.013

1,633,859
0.230

24,257,872
0.010

20. ส่ วนการดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ดังนั้นรายได้ กาไร (ขาดทุน) และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับ
ส่วนงานธุรกิจที่กล่าวไว้
กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนของยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ สาหรับ แต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ดังนี้

ยอดขายสุทธิตา่ งประเทศ
ยอดขายสุทธิในประเทศ
รวม

(ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
34.18
37.76
34.18
37.78
65.82
62.24
65.82
62.22
100.00
100.00
100.00
100.00

กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนของยอดขายแบ่งตามรู ปแบบของลูกค้า สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 ดังนี้

ยอดขายสุทธิ - บุคคลธรรมดา
ยอดขายสุทธิ - นิ ตบิ คุ คล
รวม

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
41,515
52,563
41,513
52,480
1,387,927
1,130,097
1,387,927
1,129,458
1,429,442
1,182,660
1,429,440
1,181,938
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21. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 และเข้าเป็ นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ตาม
ระเบียบกองทุน สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมและบริ ษทั ฯ ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุ นในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงิ นเดื อนพนัก งาน บริ ษ ทั ได้แต่ ง ตั้ง ผูจ้ ัดการกองทุ นเพื่ อบริ หารกองทุ นให้เป็ นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพในส่ วนของบริ ษทั ฯที่จ่ายสาหรับพนักงานและได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน
กาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ นจานวนเงิน 0.49 ล้านบาท เท่ากัน
ทั้งสองปี
22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯได้รับวงเงินสิ นเชื่อ (เงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชี สัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระค้ าประกันและหนี้ สินเพื่อการส่ งออกและนาเข้า) จากธนาคาร
ในประเทศสองแห่ ง จานวนเงิ นรวม 162.85 ล้านบาท โดยมี อัตราดอกเบี้ ย MOR และ MLR ต่อปี
วงเงินสิ นเชื่อนี้ ค้ าประกันโดยการจานาเงินฝากประจาของบริ ษทั ฯ และจดจานอง/จานาที่ดิน อาคาร
และส่ วนปรับปรุ งหรื อที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตและเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯส่ วนหนึ่ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 นอกจากนี้ สัญญาเงินกูไ้ ด้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆไว้ เช่น ห้าม
บริ ษทั นาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเพิ่มเติม เป็ นต้น
22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ น
จานวนเงินรวม 18.70 ล้านบาท ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
22.3 เมื่ อวันที่ 1 มกราคม 2565 บริ ษ ทั ฯได้ตกลงท าสั ญญาเช่ า พื้ นที่ ส านัก งานกับ นิ ติบุ ค คล ซึ่ ง จะครบ
กาหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่ารวมในอัตราเดือนละ
51,450 บาท และค่าบริ การส่วนกลางรวมเดือนละ 23,593.50 บาท
22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ เป็ นข้อผูกมัดในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี้
หน่ วย: ล้านบาท
สัญญาก่อสร้างและปรับปรุ งอาคาร
สัญญาจ้างปรับปรุ งเครื่องจักร
สัญญาจ้างปรับปรุ งอุปกรณ์
รวม

2.43
17.39
3.18
23.00
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23. เครื่ องมือทางการเงิน
การรักษาระดับทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั นั้น เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้
เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น
การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี รายการซื้ อวัตถุดิบและขายสิ นค้าเป็ น
สกุลเงินตราต่าง ประเทศ โดยเฉพาะสกุลดอลลาร์สหรัฐ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวตามความจาเป็ น
และเหมาะสม
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้
ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ
คู่คา้ เป็ นครั้งคราว
ราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ ที่บนั ทึ กในงบแสดงฐานะการเงิ นสุ ทธิ จากค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
สาหรับลูกหนี้การค้าเป็ นมูลค่าสูงสุดที่เกิดจากความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ อง
กับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วน
ใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ทาสัญญาเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ได้ดงั นี้
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หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
2564
2563
สิ นทรั พ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
2564
2563

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย
2564
2563

15.88

15.82

484.55
15.85

453.00
10.00

56.14
62.92
0.40
-

19.27
48.25
0.40
-

7.48
-

0.03
7.48
-

-

-

156.09
-

154.79
0.35

รวม
2564

2563

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
2564
2563

540.69 472.27 0.13 - 0.25 0.13 - 0.25
62.92 48.25
0.40
0.40
31.73 25.82 0.40 - 0.50
0.50
156.09
7.48
-

154.79
0.03
7.48
0.35

6.25
-

0.44
6.25
-

หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
2564
2563
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอืน่ -สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
หนี้สิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอืน่
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอืน่

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
2564
2563

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย
2564
2563

รวม
2564

2563

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลีย่
2564
2563

4.00
15.88

4.00
15.82

482.60
15.85

449.50
10.00

56.14
63.74
-

19.27
47.87
-

538.74
63.74
4.00
31.73

468.77 0.13 - 0.25 0.13 - 0.25
47.87
4.00
6.97
6.97
25.82 0.40 - 0.50
0.50

-

-

-

-

123.96
-

123.86
0.35

123.96
-

123.86
0.35

-

-

สัญญาอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั มีรายการสัญญาอนุพนั ธ์ดงั ต่อไปนี้

หนี้สิ นหมุนเวียน
สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ - เพื่อค้า

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
-

352
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าอยู่ในข้อมูลระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคานวณโดยใช้อตั ราท้องตลาดที่กาหนด
โดยธนาคารที่เกี่ยวข้องเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
24. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี
มติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 0.11 บาทต่อหุน้ สาหรับหุน้ สามัญจานวน 1,633,859,004
หุน้ รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น 179.72 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2565
25. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

เอกสารแนบ
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปี 2564
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)(1)

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
กรรมการ
และผู้บริหาร
(2)

ประสบการณ์ ทางาน

ช่ วงเวลา
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ

72

- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาส่ งเสริ มการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก (วปอร.รุ่ น 4414)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริ ญญาวิทยาศ่าสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มี

ไม่มี

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ตาแหน่ ง

2562 – ปัจจุบนั
2554 - 2559

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

- บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
-บริ ษทั ห้องปฎิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย)จากัด
(ภายใต้การกากับของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงการคลัง)
- การประปาส่ วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
- ท่าอากาศยานไทย จากัด (ประเทศไทย)
กระทรวงคมนาคม

2552 - 2554
2552 - 2554

ประธานกรรมการ
กรรมการ

2551 - 2552

กรรรมการ

- การประปาส่ วนภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ผูจ้ ดั การ

- บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
- บริ ษทั สิ นโชคเกษตร จากัด
- บริ ษทั นูทราโก (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษทั สิ นโชครับเบอร์ จากัด

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
40

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

0.426%

ไม่มี

2562 – ปัจจุบนั
2557 – 2563
2552 - 2556
2549 - 2558

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการ
(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริ ษทั )
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

3. นายศิรสิ ทธิ์ พศวัตร

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการ
4. นายชาย วัฒนสุ วรรณ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

69

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- บริ หารธุรกิจที่ไต้หวัน

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)(1)
0.125%

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
กรรมการ
และผู้บริหาร
(2)
ไม่มี

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

ประสบการณ์ทางาน

2562 – ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

- บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

บริ ษทั เพลินจิต แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั เพลินจิต แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั เคซี พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานอนุกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการ

- บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
- บริ ษทั Blueseeds
- บริ ษท Unilever Taiwan & HongKong

2531 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

56

- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ
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

0.503%

ไม่มี

2563 - ปัจจุบนั
2562 - ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั

2561 – ปัจจุบนั
2561 - ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

(กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในบริ ษทั )

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

- บริ ษทั เอ็ม อาร์ ไอ จากัด
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

บริ ษทั ดับบลิว.เอส.เซอร์รี่ 2014 จากัด
บริ ษทั ดับบลิว เวสเนส อินเตอร์ จากัด
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วุฒิศกั ดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จากัด
บริ ษทั พีซีแอล แพลนเนอร์ จากัด

5. Miss Chun-Ching Teng
- กรรมการ

46

MSC in Social Psychology, Media and Communications, LSE
United Kingdom
BA of Advertising, Cheng-Chi University, Taiwan

6.29%

ไม่มี

2564 – ปัจจุบนั
2564 – ปัจจุบนั
2554 - 2563

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

6. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุ นทร
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

42

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

2564 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- บจก.วิลล่า คุณาลัย

2561 – ปัจจุบนั
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ

45

- นิติศาสตร์บนั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์มหาบันฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ไม่มี

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)
2558 – ปัจจุบนั
2558 – 2564

กรรมการ / ผูส้ อบบัญชี
- บจก.เบส ออดิท
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บจก.พีพีไพร์ม

ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / ที่ปรึ กษาการสื บ
ทอดทายาทกิจการ / ที่ปรึ กษาบริ หารกิจการ
ครอบครัว / ที่ปรึ กษาความสัมพันธ์ครอบครัว
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ที่ปรึ กษาการจัดกิจกรรมและงานอีเว้นท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ปรึ กษาด้านธุรกิจ
และกฏหมาย

ไม่มี
2559 – ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั

- บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
- บริ ษทั เศรษฐลักษมิ์ อิน ลอ จากัด

- บริ ษทั ดีแลน คอนซุลท์ จากัด
- บริ ษทั ไนน์ อินพินิต้ ี จากัด
- บริ ษทั เศรษฐลักษมิ์ จากัด

กรรมการและผู้บริหารบริษัท (ออกจากตาแหน่ งระหว่างปี 2564)
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)(1)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
กรรมการและ
ผู้บริหาร(2)

ประสบการณ์ทางาน
ช่ วงเวลา

1. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ

59

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

2. นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

67

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัญฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

2562 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั
2552 – 2554

0.746%

ไม่มี

2562 – 2564
ปัจจุบนั

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ - บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- บริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปเรชัน่ จากัด
ทนายความและที่ปรึ กษากฎหมาย
(มหาชน)
ที่ปรึ กษา
-W&S International Law Office, Bangkok
-บริ ษทั Hutchison
ก
CAT Wireless MultiMedia Ltd.
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

- บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
- บริ ษทั เอ แอล เค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 One Report (ประจาปี 2564)

เลขานุการบริษัท
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

1. นายธนา เอื้อวิทยา
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เลขานุการบริ ษทั

อายุ
(ปี )

52

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาโท MBA บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
Exeter University, United Kingdom
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล)
City University, United Kingdom
หลักสู ตร Company Reporting Program CRP 21/2018
หลักสู ตร Company Secretary Program CSP 89/2018
หลักสู ตร Director Certification Program DCP 193/2014
หลักสู ตร Director Accreditation Program DAP 109/2014
หลักสู ตร Financial Statements for Directors FSD 22/2013
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)(1)

ไม่มี

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
กรรมการ
และผู้บริหาร
(2)
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2562- ปัจจุบนั
2558 - 2560
2556 - 2557
2557- ปัจจุบนั
2537 - 2556

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มปฎิบตั ิการ 1
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท

บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
บริ ษทั โยดา เฮิร์บ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั นิจิ (ประเทศไทย) จากัด
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุ ก ารบริ ษ ทั ฯ จะต้องปฏิ บัติหน้าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิ งหาคม
2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ
เลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่รายงานโดยคณะกรรมากร หรื อ ผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสาเนา
รายงานการมี ส่ ว นได้เ สี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ป ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนั้น เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้
 ให้คาแนะนา ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการและมติผถู ้ ือหุ้น ข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ
 ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 เสนอแนะหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่จาเป็ นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่ วยงานที่กากับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย
 ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกฎหมาย
และเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
 เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่ องต่างๆ ระหว่างผูถ้ ือหุ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย
 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ดารงตาแหน่ งในบริษัทย่อย
รายชื่ อกรรมการและกรรมการผู้บริหาร
1. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
2. นายชาย วัฒนสุ วรรณ

บริษัท (STHAI)

บริษัทย่ อย (NRE)

//
/

//
/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้
3. STHAI หมายถึง บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
4. NRE หมายถึง บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด ซึ่งบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
จากัด (มหาชน) เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ “NRE” โดยลงทุนซื้ อหุ ้นสามัญจานวน 3,136,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ NRE
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการ
ปฏิบัตของบริษัท (Compliance)
1) หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นางสาวชนณณี พันทวี ดารงตาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ ดั การฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพุธที่
16 มิถุนายน 2564 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน
2564 ได้มีมติแต่งตั้งบริ ษทั แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
ตั้ง แต่ ไ ตรมาสที่ 3/2564 และไตรมาสที่ 4/2564 ตามที่ ไ ด้เ สนอขออนุ มัติ แ ผนการเข้า ตรวจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ตาม
แนวทาง COSO 2013 ใน 17 ข้อ ประจาปี 2564 ซึ่งครอบคลุมดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่ อสารในองค์กร (Information and Communication)
(5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ขอบเขตของงาน
(1) ประเมินความเสี่ ยงที่สาคัญของการดาเนิ นงานเพื่ อจัดทาแผนของงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั
(2) นาเสนอแผนงานตรวจสอบภายในเพื่อขออนุมตั ิ
(3) สอบทานการประเมินความเสี่ ยง ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั และการ
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลที่ดี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพการดาเนินงาน
ในปัจจุบนั และแผนการดาเนินงานในอนาคต
(4) ดาเนิ นงานตรวจสอบภายในตามแผนที่ นาเสนอและได้อนุ มัติ และตรวจติ ดตามผลจาก
รายงานตรวจสอบภายในครั้งก่อน
(5) เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสต่อผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2) หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกีย่ วกับรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

***************************************************************
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เอกสารแนบ 5 : นโยบายการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรธุรกิจ ฉบับเต็ม
ประกาศคณะกรรมการบริษัท
ฉบับที่ ST07 / 2565
เรื่ อง นโยบายการกากับดูแลกิจการ
-----------------------------------------------------1. หลักการ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) มีความเชื่ อมัน่ ว่า กระบวนการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ะช่ ว ยให้บ ริ ษ ัท มี ก ารบริ ห ารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดับผลการดาเนินงานของบริ ษทั สร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และช่วยให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายสาคัญที่สุ ดของ
บริ ษ ทั โดยสร้ า งความเติ บ โตและมั่ง คั่ง แบบยัง่ ยืนให้กับผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทั้งหมด (Stakeholders) ในห่ วงโซ่
อุปทานของธุรกิจ (Value Chain) บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เพื่อใช้ยึดถือเป็ น
แนวทางและกรอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องตามแนวทางของหน่ วยงานก ากับดูแลของ
ทางการและสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ย ั่ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
สหประชาชาติ รวมถึงว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles
on Business and Human Rights – UNGPs)
2. นโยบายการกากับดูแลกิจการและเป้าหมาย
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักในการสร้างความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เสริ มสร้างการดาเนินงาน
ของบริ ษ ัท ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งความเติ บ โตและมั่ง คั่ง แบบยัง่ ยื น ให้ กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง หมด
(Stakeholders) ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) บริ ษทั จึงมุ่งส่ งเสริ มให้การดาเนินกิจการของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสาคัญ ดังนี้
2.1 สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2.2 ประกอบธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่ วนได้เสี ย
ทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
2.3 เป็ นมิตรกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2.4 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
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3. ผู้มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
3.1 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิอนั ชอบธรรมตามกฎหมายของผูถ้ ือหุ้น โดยให้คุม้ ครองสิ ทธิ และการ
อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ตลอดจนดูแลให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ดงั กล่าวได้รับการ
คุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยดี บริ ษทั จะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น โดย
กาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
3.1.1 บริ ษ ทั จะดู แลผูถ้ ื อหุ้นให้ไ ด้รับการปฏิบัติด้วยดี และเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย
3.1.2 บริ ษทั จะดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับสิ ทธิข้นั พื้นฐาน เช่น สิ ทธิ
1) ซื้อขายหรื อโอนหุน้ และการรับซื้อหุน้ คืนโดยบริ ษทั ที่เท่าเทียมกัน
2) การมีส่วนแบ่งในผลกาไรของกิจการ อย่างเท่าเทียมกัน
3) การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ อย่างเพียงพอ
4) การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเพื่อลงมติ ดังนี้
(1) เสนอชื่ อ แต่ ง ตั้ง หรื อถอดถอนกรรมการรายบุคคล เพื่ อเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิเลือกกรรมการที่ตอ้ งการ
(2) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(3) การจัดสรรเงินปันผล
(4) การกาหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ
(5) การลดทุนหรื อเพิ่มทุน
(6) การอนุมตั ิรายการพิเศษ
(7) เรื่ องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
3.1.3 บริ ษทั จะอานวยความสะดวก และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้นทุกราย เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
โดยจัดส่ งหนังสื อนัดเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.1.4 บริ ษทั จะจัดให้มีช่องทางการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน เพื่อให้ขอ้ มูลและตอบคาถาม
ต่างๆ
3.1.5 การประชุมผูถ้ ือหุน้
1) บริ ษทั จะจัดให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่ วมประชุม
2) บริ ษทั จะจัดให้ผูถ้ ือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละ
วาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร
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3) บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ซักถามกรรมการทั้งในที่ ประชุ มและส่ ง
คาถามล่วงหน้า
4) การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึ งความเป็ นเจ้าของ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกๆ ราย ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั รวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม จึงกาหนดหลักและแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
3.1.6 บริ ษัท จะก ากั บ ดู แ ลให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ การปฏิ บ ั ติ และปกป้ อ งสิ ท ธิ ข้ ั น พื้ น ฐาน
ที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2.1 อย่างเท่าเทียมกัน
3.1.7 บริ ษทั จะจัดให้มีกระบวนการประชุมผูถ้ ือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
3.1.8 บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
3.1.9 บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออก
เสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
3.1.10 บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
3.1.11 บริ ษ ัท จะจัดให้มี ม าตรการป้ อ งกัน กรณี ที่ ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารใช้ข้อ มู ล ภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ใ ห้แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่ ง
เป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นอื่น เช่น การซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider
trading) การนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม เป็ นต้น
3.1.12 บริ ษทั จะกาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยของ
ตนและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม
ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมที่ทากับบริ ษทั จะไม่มีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจทาธุรกรรมดังกล่าว
3.2 ผู้มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
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ผูม้ ีส่วนได้เสี ยนับว่ามีบทบาทสาคัญต่อบริ ษทั เป็ นอย่างยิง่ บริ ษทั จะจัดให้มีระบบกากับดูแลผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่สาคัญ เช่น ลูกค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่คา้ พนักงาน และชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ สังคม ภาครัฐ ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอื่นได้แก่ คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น โดยกาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
3.1.13 บริ ษ ทั จะปฏิ บ ัติต่อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย แต่ล ะกลุ่มโดยค านึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ดังกล่าวตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั
3.1.14 บริ ษทั จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้น
3.1.15 บริ ษทั จะกาหนดมาตรการชดเชย กรณี ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้รับความเสี ย หายจากการ
ละเมิดสิ ทธิ
3.1.16 บริ ษ ทั จะพัฒนากลไกการมีส่ วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ในการสร้ างเสริ มผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ
3.1.17 บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.1.18 บริ ษทั จะจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับ
การทาผิดกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่
บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ และจัดให้มีกลไกคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่าวด้วย
3.1.19 บริ ษทั จะจัดให้มีการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุ รกิ จโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องมัน่ ใจว่า การประกอบธุ รกิจ
ของบริ ษทั ได้คานึงถึงปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
ของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆตาม
ข้อกาหนดของทางการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่า
เทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยกาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
4.1 บริ ษทั จะจัดให้มีการรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย และการปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ
4.2 บริ ษทั จะจัดให้มีระบบการรายงานที่มีความน่าเชื่ อถือ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีคุณภาพ
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลภายนอกมัน่ ใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
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เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ที่เป็ น
อิสระ
4.3 บริ ษทั จะจัดให้มีผทู ้ าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และบุคคลภายนอก ซึ่งจะทาหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ
4.4 บริ ษ ทั จะจัดให้มี หน่ วยงานหรื อผูร้ ั บผิดชอบงานเกี่ ยวกับ “นั กลงทุ นสั มพันธ์ ” เพื่ อสื่ อสารกับ
บุคคลภายนอก เช่น ผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4.5 บริ ษ ัท จะเปิ ดโอกาสให้ ส ามารถเข้า พบผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ได้ต ามความเหมาะสม ภายใต้
หลักเกณฑ์วา่ ข้อมูลที่ให้เป็ นข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ว
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
และสร้างความเติบโตและมัง่ คัง่ แบบยัง่ ยืนให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมด (Stakeholders) ในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ (Value Chain) ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ บริ ษทั จึงกาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
5.1 คณะกรรมการพึงมีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมด
5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน
5.3 คณะกรรมการจะดู แลให้บริ ษทั มี ระบบงานที่ ให้ความเชื่ อมัน่ ได้ว่ากิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ได้
ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ
5.4 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
5.5 กระบวนการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้งมี
ความโปร่ งใส ปราศจากอิทธิ พลของผูถ้ ือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรื อฝ่ ายจัดการ และสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั บุคคลภายนอก
5.6 คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่ กรองงานตามความ
จาเป็ น โดยเฉพาะในกรณี ที่ตอ้ งอาศัยความเป็ นกลางในการวินิจฉัย และกาหนดนโยบาย บทบาท
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ กระบวนการท างาน เช่ น การด าเนิ น การประชุ ม และการรายงานต่ อ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เป็ นต้น
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5.7 คณะกรรมการพึงเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นอย่างดี พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ
5.8 คณะกรรมการพึงปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
5.9 คณะกรรมการพึงปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึ งถึง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกคนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมด โดยได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนคณะกรรมการพึงอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความ
รั บผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็ นหน้าที่ของกรรมการที่ ตอ้ งเข้าประชุ มคณะกรรมการทุกครั้ง
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

5.10 คณะกรรมการจะไม่ อนุ มตั ิ ค่ าตอบแทนของกรรมการเอง แต่จะจัดให้มี ก ระบวนการก าหนด
ค่ า ตอบแทนที่ โ ปร่ ง ใสและขอความเห็ น ชอบจากผูถ้ ื อ หุ้น โดยระดับ และองค์ป ระกอบของ
ค่าตอบแทนเหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการ และจะ
หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินสมควร

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

(นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
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ประกาศคณะกรรมการบริษัท
ฉบับที่ ST09 / 2565
เรื่ อง หลักปฏิบัติเกีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
-----------------------------------------------------1. บทนา
ภายใต้การแข่งขันทางธุ รกิจอย่างเข้มข้นนั้น เพื่อให้บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด
(มหาชน) สามารถประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจอย่างสง่างาม บริ ษทั จึงมิได้มุ่งหวังเฉพาะผลสาเร็ จ
ของธุ รกิจเท่านั้น แต่ยงั คานึ งถึงกระบวนการที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุ รกิจด้วย บริ ษทั ตระหนักถึงความมี
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของบุคลากรของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการสนับสนุนและยกระดับการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็ นรากฐานสาคัญที่ทาให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจน
เป็ นสิ่ งที่จะสนับสนุนให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ
2. ผู้มีหน้ าที่ต้องปฏิบัติ
ผู ม้ ีห น้า ที่ต อ้ งปฏิบ ตั ิต ามหลัก ปฏิบ ตั ิเ กี่ย วกับ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมนี้ ได้แ ก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ผูก้ ระทาการแทนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนาม
บริ ษทั หรื อแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น
3. หลักการพื้นฐาน
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
3.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
3.2

เก็ บ รั ก ษาความลับ และไม่ใ ช้ข้อมูล ภายในหรื อข้อมูล อันเป็ นความลับ เพื่ อแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบ

3.3

ป้องกัน หรื อหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่อาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.4

ปฏิบตั ิตนเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีความรู ้ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

4. หลักปฏิบัติเกีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
บุคลากรของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ผูก้ ระทาการ
แทนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนามบริ ษทั หรื อแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น พึงยึดถือในหลัก
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี้
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4.1 การประพฤติและปฏิบัติตน
1) ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ วัต ถุ ป ระสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั หลักการกากับดูแลกิจการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) ศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
3) ยึดมัน่ ในคุณธรรม และไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดี ความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใดโดย
มิชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อจากบุคคลอื่นใด
4) ละเว้นจากอบายมุข และสิ่ งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ย
เกี ย รติ และชื่ อเสี ย งของตนเองและบริ ษ ทั เช่ น ไม่ ก ระท าตนเป็ นคนมี หนี้ สิ นรุ ง รั ง ไม่
หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดทุกประเภท เป็ นต้น
5) ไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อกระทาการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้า ที่ หรื อ
ชื่อเสี ยงของตนเองและบริ ษทั
6) หลี ก เลี่ ย งการมี ภ าระผูก พัน ทางการเงิ น กับ บุ ค คลที่ ท าธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท หรื อ ระหว่ า ง
พนักงานด้วยกันเอง ซึ่งหมายความรวมถึงการให้กูย้ ืมเงินหรื อกูย้ ืมเงิน การเรี ยกร้องเรี่ ยไร
ต่างๆ การเล่นแชร์ ฯลฯ ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
8) ไม่กระทาการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อจัดการใดๆ ในบริ ษทั อื่นที่มีผล
บัน่ ทอนผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะ
ทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น
9) รักษาและร่ วมสร้างสรรค์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
4.2 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
1) เสริ มสร้างการทางานเป็ นทีมโดยให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน เพื่อ
ประโยชน์ต่องานของบริ ษทั โดยส่วนรวม
2) ปฏิ บ ัติ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานด้ว ยความสุ ภ าพ มี น้ า ใจ มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ อัน ดี ปรั บ ตนให้
สามารถทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของ
เพื่อนร่ วมงาน
3) ให้เกียรติผอู ้ ื่น โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4) ผูบ้ ัง คับ บัญชาปฏิ บ ัติตนให้เป็ นที่ เคารพนับถื อ และเป็ นแบบอย่างที่ ดีของผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา รวมทั้งมีความสุ ภาพต่อพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
5) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
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6) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟังคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชา
เหนื อตน เว้นแต่ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไปเป็ นผูส้ ั่ง รวมทั้งมี ความสุ ภาพต่อพนักงาน
และเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
7) หลี ก เลี่ ย งการน าเอาข้อ มู ล หรื อ เรื่ อ งราวของพนัก งานอื่ น ทั้ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานและเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่พนักงาน หรื อภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของบริ ษทั
8) ไม่กระทาการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมหรื อเป็ นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการ
กระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน ราคาญ หรื อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจ เป็ นปฏิปักษ์ หรื อก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร
หรื อการล่วงเกินทางเพศไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อร่ างกายก็ตาม
4.3 การปฏิบัติต่อบริษัท
1) ปฏิ บ ัติหน้า ที่ ด้วยความรั บ ผิ ดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มุ่ ง มัน่ ทุ่มเทก าลังกายและก าลัง
ความคิดในการทางาน ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายของบริ ษทั ค่านิยม
และประเพณีอนั ดีงาม โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
2) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามนโยบายอาชี วอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
3) รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร
หรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั รั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ น
เหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
4) ไม่กล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ อันนาไปสู่ความแตกแยก หรื อความเสี ยหายภายในของ
บริ ษทั หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
5) รักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในบริ ษทั
6) สร้างความสัมพันธ์อนั ดี โดยให้ความร่ วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการให้ขอ้ มูลพนักงานทุกระดับควรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และส่วนรวม
7) ให้ค วามเอาใจใส่ และช่ วยดาเนิ นการใดๆ ที่ จะรั ก ษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในการทางาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
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8) หลีกเลี่ยงการให้ และหรื อรั บสิ่ งของ รั บการเลี้ ยงรั บรองหรื อประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้
หรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ทั เว้นแต่เพื่ อประโยชน์ใ นการดาเนิ นธุ ร กิ จ
ในทางที่ชอบธรรมของบริ ษทั หรื อในเทศกาลหรื อประเพณี นิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่ง
ผูร้ ับพึงพิจารณา หากของขวัญที่ได้รับในรู ปของเงินหรื อสิ่ งของมีมูลค่าสู งเกินกว่าสาม
พันบาทให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน
9) ไม่ เ ข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการกระท าหรื อปกปิ ดการกระท าใดๆ ที่ อ าจขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
4.4 การปฏิบัติต่อลูกค้ า คู่ค้า หรื อคู่แข่ ง
1) ปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ หรื อคู่แข่ง ด้วยความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีระหว่างกัน
2) เสนอบริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
3) ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้คาแนะนาหรื อตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ
แทนลูกค้า โดยคานึงถึงความเหมาะสมในกรณีของลูกค้า
4) ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น
5) สนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริ ญก้าวหน้า
ให้แก่ประเทศชาติ

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565

(นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 6 : รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริ การจัดการ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผูม้ ีรายนาม ดังนี้
1. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)
หมายเหตุ : นายอนุวฒั น์ หลายกิจรุ่ ง ลาออกจากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โดยมีผจู ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ และความรั บผิ ด ชอบตามกฏบัต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้
• การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
2564 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อชี้ แจงและ
ซักถามในเรื่ องความถูกต้อง ครบถ้วน นโยบายการบัญชีที่สาคัญ การปรับปรุ งรายการบัญชีที่สาคัญซึ่งส่ งผล
กระทบต่องบการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั ฯได้จดั ทางบการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่างบการเงิน ของบริ ษทั ฯ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควร เชื่อถือได้
และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
• การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั
ตลอดจนให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการดาเนินธุ รกิจ ตลอดจนการสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายในให้มี
ความเป็ นอิสระ การรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การทบทวนแผนงานตรวจสอบประจาปี ร่ วมกับผู ้
ตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับอนุ มัติ โดยในการ
ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ งที่ 8/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ มีการคัดเลือกและ
พิจารณาว่าจ้างบริ ษทั แอสเซนท์ แอดไวเซอรี่ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ไตร
มาสที่ 3/2564 และไตรมาสที่ 4/2564 ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบในระหว่างปี 2564 ของผูต้ รวจสอบภายใน ทาง
ฝ่ ายบริ หารได้ดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งในประเด็นระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
• การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรและมีการทบทวน
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของธุ รกิจอยู่เสมอเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk
Management Committee : RMC) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน
2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและฝ่ ายบริ หารร่ วมกันดูแลให้มีการประเมินความ
เสี่ ยงขององค์กรที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ และร่ วมจัดทาแผนการบริ หารการจัดการความเสี่ ยง
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีมติคดั เลือกบริ ษทั อัลทิมา แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาในการ
วางระบบตามกรอบบริ ห ารความจัด การความเสี่ ย งองค์ก ร (Enterprise Risk Management : ERM) ทั้ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังคงสื่ อสารร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อติดตามดู แลการสอบทาน
การบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิผลผ่านการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
• การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการที่เกีย่ วโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญในการพิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันและรายการที่
เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ มีความเห็นว่า ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯได้ดาเนินการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป มีความเป็ นธรรม
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
• การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้องว่า
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ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ

• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ความรู ้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเป็ นอิสระ และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบ ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชีและผลการปฎิบตั ิงานในรอบปี ที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ การเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ การกาหนดให้มีการบริ หารความเสี่ ยง มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล ตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงให้ความสาคัญต่อการบรรลุ เป้ าหมายในการมี คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume
stage) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

(นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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