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ความมุ่งมั่นต่อภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
“ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ยอมรั บ และเป็ น มิ ตรกั บ ส ภาพ แวดล้ อ ม
(Green Product) โดยเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและนวัตกรรม ตลอดจนคานึ งถึง
การเพิ่มมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ (Value Added)”

ภารกิจ
“มีกระบวนการผลิตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ระบบการจัดการที่ ทนั สมัยและผลิตสิ นค้า
ที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล และเป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยเน้นประสิ ทธิ ผลใน
ด้านการตลาดและการพัฒนาห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)”

วัตถุประสงค์


ลดต้นทุน (Cost Reduction)



พัฒนาประสิ ทธิภาพด้านการตลาด



ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการจัดการให้ทนั สมัย



ปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล (Product Quality)



พัฒนาสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Green Product)



สร้าง Brand Loyalty
การควบคุมภายใน
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2555 ปั ญหาทางเศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศยุโรป และความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิ จ
สหรัฐอเมริ กา และการขยายตัวทางเศรษฐกิ จในอัตราที่ลดลงของประเทศจีน ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ
โดยรวมของโลก และยังส่ งผลต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ด้วยเช่นกัน เนื่องจากรายได้หลักของบริ ษทั คือ
การส่ งถุงมือยางออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศในสัดส่ วนร้อยละ 80 ของรายได้ท้ งั หมด โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศแถบอเมริ กาเหนื อและยุโรปที่ มีสั ดส่ วนการจาหน่ ายรวมกันถึ งร้ อยละ 50 ของยอดขายทั้งหมด
ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มตกต่าลง ก็ทาให้บริ ษทั มียอดจาหน่ายถุงมือยางน้อยลงกว่าปี ที่แล้ว
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าตลาดถุงมือยาง ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ถึ งแม้วา่ จะมีคู่แข่ง
ทางการค้ามีความเข้มแข็งขึ้น แต่บริ ษทั ยังเชื่ อมัน่ ในชื่ อเสี ยงที่ เป็ นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ มีสินค้า
และกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานจากองค์การนานาชาติ นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ
ยังคงยึดมัน่ ในนโยบายคุณภาพ เน้นการลดต้นทุนการผลิต และการบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการผัน
ผวนของราคาวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยดาเนิ นธุ ร กิ จ
อย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจาก
บุคคลภายนอก เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดระบบการควบคุ มภายในที่ดี และ
การบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบพระคุ ณท่านผูถ้ ื อหุ ้น พันธมิตรทางธุ รกิ จ ลู กค้าทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงินที่ได้ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นอย่างดีเสมอมา และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า บริ ษทั ยังคงได้รับการสนับสนุ นต่อไปเพื่อสร้ างประโยชน์ตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ ายอย่างเต็มที่ บริ ษทั ขอให้คามัน่ สัญญาที่จะกากับดู แลกิ จการที่ดี เพื่อผลประโยชน์โดยรวม และเป็ น
ธรรมแก่ทุกฝ่ ายตลอดไป
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียน
เลขที่ 0107544000086 (เดิมเลขที่ บมจ. 669)

ประกอบธุรกิจ
เป็ นผูผ้ ลิต, จาหน่าย และส่ งออกถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์, ครัวเรื อน และ
อุตสาหกรรม ฯลฯ

จานวนและชนิดหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ทุนจดทะเบียน 499,453,373 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ชาระค่าหุ น้ เต็ม
มูลค่าแล้ว 499,453,373 บาท

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

www.shunthaiglove.com
ที่ตั้งสานักงานสาขา
เลขที่ 14 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
เลขที่ 52/18 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
เลขที่ 52/19 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ (038) 634 - 072-3, 634 - 481 - 6 โทรสาร (038) 634 - 001, 634 - 480.
เลขที่ 238/9 อาคารไตรภาคี ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0 - 2274 – 0951 โทรสาร 0 - 2274 - 0950

การควบคุมภายใน
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6 - 7
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 - 2359 - 1200 - 1 โทรสาร 0 - 2359 - 1259

ผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ รี่ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
ชั้น 21/1 อาคารสาธร ซิ ต้ ี ทาวเวอร์
175 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 - 2679 – 5400 โทรสาร 0 - 2679 – 5008

ที่ปรึกษากฎหมาย
นายสุ พรรณ จิราทิวฒั นากุล
สานักงานสุ พรรณ จิราทิวฒั นากุลทนายความ
49/6 ถนนริ มน้ า ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ (01) 943 - 1915 โทรสาร (038) 871 - 148

เลขานุการบริษัท และฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์
นางสาวสุ รียพ์ ร สาดแสง
เลขที่ 238/9 อาคารไตรภาคี ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0 - 2274-0951 โทรสาร 0 - 2274-0950
Email : sureeporn@shunthaiglove.com

การควบคุมภายใน
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ข้อมูลสรุป
ภาพรวมของการดาเนินงานและเหตุการณ์ที่สาคัญ
ในปี 2555 บ ริ ษั ท ฯ ได้ ส่ งงบ การเงิ น ไตรมาส ที่ 3 /2555 ล่ า ช้ า เนื่ องจากบริ ษั ท
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ในตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งผูจ้ ดั การฝ่ ายและพนัก งาน
ของฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน การส่ ง ต่ อ งานประสบปั ญ หาและไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่ งภายหลังบริ ษทั ได้จดั ส่ งงบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 ได้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
เดื อนธันวาคม ปี 2555 นายออง ซิ ว บ๊อก ซึ่ งดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ของบริ ษ ทั มี หุ้นจานวน 96,180,774 หุ ้น หรื อ มี สัดส่ วนการถื อหุ ้นเท่ากับ
19.257% ซึ่ งขายหุ ้ น ของบริ ษ ัท ออกไปทั้ง หมด และได้แ จ้ง ในแบบรายงานการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ย
หลัก ทรัพ ย์ (แบบ 246-2) เรี ยบร้ อยแล้ว โดยขายให้ก ับ Mr. Seah Lan Seang ท าให้สั ดส่ วนการถื อหุ ้ น
มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการบริ หารงานเน้นการปรับปรุ งคุณภาพงาน และเร่ งขยายกลุ่ม
ลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย ลดต้นทุน มุ่งที่จะสร้างผลกาไรเพื่อให้ฐานะทางการเงินของบริ ษทั กลับมาแข็งแกร่ ง
และสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ให้ได้ในอนาคต
สาหรับงบการเงินประจาปี 2555 นั้นบริ ษทั ยังดาเนิ นการไม่แล้วเสร็ จ เนื่ องจากยังคงประสบ
ปั ญหาเรื่ องของการปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารระดับสู งในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเข้ามาปรับปรุ ง
ระบบการบริ หารงานภายในบริ ษทั รวมทั้งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน ซึ่ งได้เริ่ มปฏิบตั ิงานในช่วงปลาย
เดื อนธันวาคม 2555 และยังมี รายการแก้ไ ข การบันทึ ก บัญ ชี ที่ ยงั ดาเนิ นการไม่ แล้วเสร็ จ เนื่ องจากการ
ลาออกของผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีคนเดิม รวมทั้งเกิดความผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีอีกด้วย
ปั ญหาเหล่านี้ ส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถส่ งงบการเงินประจาปี 2555 และชี้ แจงภาพรวมในการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ได้ ณ ขณะนี้ แต่ บริ ษ ทั จะเร่ งดาเนิ นการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่ าว เพื่ อให้งบการเงิ นประจาปี
แล้วเสร็ จและปรับปรุ งระบบการทางาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนิ นงานต่อผูถ้ ื อหุ ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ กลต. ได้ตามข้อกาหนดในระยะต่อๆไป
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2551-2555) โดยมีรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3277
บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์ วสิ เซส จากัด
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
นางสาววลีรัตน์ อัครศรี สวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4411
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายสุ นทร สาระขวัญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4869
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด

การควบคุมภายใน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2555 บ ริ ษั ท ฯ จ่ า ยค่ า ตอบแทน ก ารส อบ บั ญ ชี (A udit Fee) ให้ แ ก่ ผู ้ ส อบ บั ญ ชี ของ
บริ ษ ัท เบเคอร์ ทิ ล ลี่ ออดิ ท แอนด์ แอ็ด ไวเซอร์ รี่ เซอร์ วิส เซส (ประเทศไทย) จากัด และค่ าบริ ก ารอื่ น
(Non-audit Service Fee) เช่ น ค่ า ที่ พ ัก , ค่ า เดิ น ทางและค่ า เบี้ ยเลี้ ยงส าหรั บ ผู ้ต รวจสอบไปปฏิ บ ัติ ง าน
ที่จงั หวัดระยอง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยสรุ ปได้ตามตาราง ดังนี้

รายการ

บจก. เอส.เค.
บจก. เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ รี่ เซอร์ วสิ เซส
แอคเคาน์ แต้ นท์
(ประเทศไทย)
เซอร์ วสิ เซส
ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee)

950,000.-

950,000.-

950,000.-

930,000.-

800,000.-

2. ค่าบริ หารอื่น
(Non-audit Service Fee)

90,127.-

68,175.-

68,700.-

55,270.-

171,600.-

985,270.-

971,600.-

รวม

1,040,127.- 1,018,175.- 1,018,700.-

คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน


อยู่ในระหว่างดาเนินการ

การควบคุมภายใน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้เริ่ มดาเนิ นธุ รกิจตั้งแต่
ปี 2531 และได้จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ัท มหาชน เมื่ อ วัน ที่ 4 กัน ยายน 2544 ประกอบธุ รกิ จ หลัก เป็ น
ผูผ้ ลิต จาหน่าย และส่ งออกถุงมือยาง โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่ งแบ่งย่อยเป็ น 2 ชนิด ได้แก่
 ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) ใช้สาหรับงานผ่าตัด ถุงมือชนิ ดนี้ จะมีเนื้อบาง
แข็งแรง มี ความยาวถึ งข้อศอก ต้องผ่านวิธีฆ่าเชื้ อ 100% โดยใช้ รังสี แกรมมาสาหรั บ
การบรรจุหีบห่ อนั้น มีความประณี ต และสะดวกเวลาแกะใช้งาน ถุงมือชนิ ดนี้จะใช้เพียง
ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อป้ องกันเชื้อโรค
 ถุ ง มื อ ยางใช้ใ นงานตรวจโรคทั่ว ไป (Examination Glove) ใช้ส าหรั บ งานตรวจโรค
ทั่ว ๆ ไป มี ท้ ัง ชนิ ด มี แ ป้ ง (Powdered) และชนิ ด ไม่ มี แ ป้ ง (Non-Powdered) การผลิ ต
ถุงมือชนิ ดนี้ตอ้ งออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน คือต้องสวมใส่ ได้ง่าย แกะห่ อได้อย่าง
รวดเร็ ว ถุ งมื อประเภทนี้ จะไม่ มี ข ้างซ้ายขวา โดยออกแบบให้ เป็ น Ambidextrous คื อ
สามารถสวมใส่ ได้ท้ งั 2 ข้าง ถุ งมือชนิ ดนี้ มีความบาง กระชับมือ มีขนาดสั้นแค่ขอ้ มื อ
และมี ร าคาไม่ สู ง ถุ ง มื อ ชนิ ด นี้ จะใช้ เพี ย งครั้ งเดี ย วแล้ ว ทิ้ ง เพื่ อ ป้ องกั น เชื้ อ โรค
แพร่ กระจาย
(2) ถุ ง มื อ ยางส าหรั บ ใช้ใ นครั ว เรื อ น (Household Glove) มี ข นาดใหญ่ แข็ ง แรง ทนทานต่ อ
การใช้ ง านที่ ต้อ งสั ม ผัส กับ น้ า หรื อ ผงซั ก ฟอก มี อ ายุ ใ ช้ ง านนาน ส าหรั บ การออกแบบนั้ นจะเน้ น
ความสวยงาม สวมใส่ สบาย นุ่มมือ และบรรจุหีบห่ออย่างประณี ต เพื่อดึงดูดความสนใจจากแม่บา้ น
(3) ถุ ง มื อ ยางที่ ใ ช้ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม (Industrial Glove) ถุ ง มื อ ส าหรั บ ใช้ ง านทั่ว ไป
ใช้สาหรับการบรรจุหีบห่ อไม่จาเป็ นต้องสวยงาม ถุ งมือชนิ ดนี้ เหมาะสาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร หรื อการทาอาหารสาเร็ จรู ป เป็ นต้น

การควบคุมภายใน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

นอกจากนี้ ถุ ง มื อ ยางยัง สามารถแบ่ ง ตามความนิ ย มของผู บ้ ริ โภคได้เป็ น 2 ประเภท คื อ
ถุงมือยางชนิดมีแป้ง (Powdered) และถุงมือยางชนิ ดไม่มีแป้ ง (Non-Powdered) สาหรับถุงมือยางชนิดมีแป้ ง
บริ ษทั ฯ สามารถที่จะผลิ ตให้มีปริ มาณของโปรตีนในแป้ งไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องสากล และถุ ง มื อ ยางชนิ ด ไม่ มี แ ป้ ง จะนิ ย มใช้ ใ นกลุ่ ม ที่ มี อ าการแพ้ โ ปรตี น ในแป้ ง
และกลุ่มคนที่ราคาญจากการเปรอะเปื้ อนของฝุ่ นแป้ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ฯ จัด เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ต ามข้อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ของกระทรวงสาธารณสุ ข ดังนั้น การผลิต และการส่ งออกถุงมือยางจึง
ต้องผ่านการขออนุ ญาต และตรวจสอบมาตรฐาน ของ อย. เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยในการใช้ งาน โดยผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษ ทั ฯ นั้นได้รับ มาตรฐานจากหลายหน่ วยงาน
ทั้งในและนอกประเทศ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นมาตรฐานสากล ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้นามาเป็ นแนวทางและอ้างอิง
ในการผลิตถุงมือยางเพื่อส่ งขายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

1

มอก. 538-2548

2

มอก. 1056-2548

3

มาตรฐาน EN455

4

ASTM D3577, ASTM D3578,
ASTM D 6319

5

ISO 11193, ISO 10282

ความหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้ อ
สาหรับการศัลยกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือสาหรับการตรวจโรค
ชนิดใช้ครั้งเดียว
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ทวีปยุโรป)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ประเทศอเมริ กา)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ระหว่างประเทศ)
การควบคุมภายใน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับมาตรฐานโรงงาน ที่รับรองจากสถาบันภายนอกอีกหลายสถาบัน
และได้รับ รางวัล ผู ป้ ระกอบการส่ งออกที่ ดี (Good Performance Exporter of Thailand) จากรั ฐ บาลไทย
ซึ่งทาให้ได้รับสิ ทธิ จดั ระดับผูป้ ระกอบการส่ งออกที่ดีจากกรมสรรพากรอีกด้วย โดยละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ

มาตรฐานทีโ่ รงงานได้รับ

1

ISO 9001

2

ISO 13485 under CMDCAS

3

GMP : Good Manufacturing
Practice

4
5

MDD : Medical Device Directive
510K

6

Health Canada

ความหมาย

ปี ที่
ได้ รับ

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบริ หารคุณภาพ
มาตรฐานควบคุมเรื่ องการผลิตเครื่ องมือแพทย์
และสามารถส่ งถุงมือยางไปขายยัง
ประเทศแคนนาดาได้
มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตเครื่ องมือแพทย์

2002

TUV Rheinland

2009

TUV Rheinland

2006

กระทรวงสาธารณสุ ข

มาตรฐานเครื่ องมือแพทย์ของยุโรป
มาตรฐานรับรอง FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

2007

TUV Rheinland
FDA (U.S. Food and Drug
Administration)

มาตรฐานเครื่ องมือแพทย์ของประเทศแคนาดา

2009

การควบคุมภายใน

-

ผู้ให้ การรับรอง

Therapeutic Products
Directorate Medical Devices
Bureau Canada
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลกู ค้า (Order Shipment)
ปริ มาณถุงมือที่จัดส่ งให้ ลูกค้ าตั้งแต่ ปี 2551 – 2555 และ สาหรับ ปี 2555 บริษัทฯ ได้ จัดส่ งถุงมือยางให้ แก่
ลูกค้ ารวม 605,837,816 ชิ้น

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ั ดส่งให้ ลูกค้ าปี 2551 – 2555
่ ัดส่งให้ลูกค้า
ปริมาณถุงมือยางทีจ
ปี 2551 - 2555

ล้ านชิน้
1000

835
734

692

800

708
606

600
400
200
0
2551

2552

2553

2554

2555

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ั ดส่งให้ ลูกค้ าแยกตามไตรมาส
่ ัดส่งให้ลูกค้า รายไตรมาส
ปริมาณถุงมือยางทีจ
ปี 2551 - 2555
ล้ านชิน้
1,000
800

230
136

600
400

209

111

218
178

178

159

185

219

164

209
200

225

242

138

168

158
170
145
132

2551

2552
Q1

2553
Q2

การควบคุมภายใน

2554
Q3

2555

Q4
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

การจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารก าหนดแผนการตลาดด้ า นการก าหนดกลุ่ ม ผู ้ซ้ื อ หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ซึ่ งถื อ เป็ นตัว แปรส าคัญ เพื่ อ ค้น หาต าแหน่ ง หรื อ จุ ด ยื น ในธุ ร กิ จ และลดผลกระทบจากแรงกดดัน
ด้านการผลิ ตและราคา จึ งดาเนิ นนโยบายการกระจายสิ น ค้าไปต่ างประเทศ และในปี 2555 มี ยอดขาย
ในต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 80 และในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดในการจัดส่ งไปยัง
กลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้
สั ดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2555 และ ปี 2554

สัดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยาง ปี 2555 และปี 2554
100%
15.86%

20.00%

80%
60%

กลุม่ ในประเทศ
33.80%
47.72%

กลุม่ ประเทศแถบยุโรป

40%
20%

กลุม่ ประเทศแถบเอเชีย

28.30%

กลุม่ ประเทศอเมริ กาเหนือ

26.88%
22.04%

0%

5.40%

ปี 2555

ปี 2554

กลยุทธ์และแนวทางการแข่งขันด้านการตลาด
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- บริ ษทั ฯ รับ คาสั่งซื้ อล่ วงหน้า 1 – 3 เดือน เพื่อที่จะวางแผนการผลิ ตล่ วงหน้าได้แม่นยา
ยิ่งขึ้ น เนื่ องจากราคาวัตถุ ดิบมีการผันผวน และไม่ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยที่ มีผลกระทบต่อต้นทุ นการผลิ ต
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
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- สาหรั บ การก าหนดราคา บริ ษ ทั ฯ จะคานึ งถึ งต้นทุ นวัตถุ ดิบ, อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ, ปริ ม าณการสั่ งซื้ อและสั ดส่ วนของขนาดถุ งมื อต่อรายการการสั่ งซื้ อ มาเป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดราคาขาย รวมทั้งเป็ นราคาขายที่มีกาไรและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
- ช่องทางการจาหน่ าย คือ ขายผ่านตัวแทนขายและจาหน่ ายเองโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ได้แบ่ง
ลู ก ค้ า ออกเป็ นกลุ่ ม ประเทศ ทั้ งนี้ ในปี 2555 เน้ น นโยบายจ าหน่ า ยในกลุ่ ม ประเทศแถบเอเชี ย
และขายภายในประเทศมากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของกลุ่มประเทศยุโรป
และอเมริ กา
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้าเก่าควบคู่ไปกับการหาลูกค้าใหม่ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
ภาวะการแข่งขั น
ภาวะอุตสาหกรรมภายในประเทศของปี 2555 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษ ทั ฯ เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ใช้ในทางการแพทย์ และใช้ในอุ ตสาหกรรมอื่ นๆ โดยเฉพาะในอุ ตสาหกรรม
อาหารและบริ ก าร รวมทั้ง อุ ตสาหกรรมอิ เลคทรอนิ ค ส์ ซึ่ งมี อตั ราความต้องการขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ น อย่าง
ต่อเนื่อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มียอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว
ส าหรั บ การแข่ ง ขัน ในตลาดต่ า งประเทศ มี ก ารแข่ ง ขัน กั น มากขึ้ น เนื่ อ งจากสภาวะ
เศรษฐกิ จโลกยังชะลอตัวแต่ความต้องการในการใช้ถุงมือยางยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง แต่จากการแข็ง
ค่าของเงินบาทในช่วงที่ผา่ นมาส่ งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ เช่นกัน
ซึ่ งท าให้ ลูก ค้าทั้งในและต่ างประเทศหัน ไปน าเข้าสิ น ค้าจากประเทศคู่ แข่ ง เช่ น มาเลเซี ย , อิ นโดนี เซี ย
และจีน มากยิง่ ขึ้น
สาหรับคู่แข่งขันที่สาคัญ คือ บริ ษทั ผลิตถุงมื อยางในประเทศมาเลเซี ย, อินโดนี เซี ย และจีน
ที่ มี ค วามสามารถในการผลิ ตสิ นค้าได้ม าตรฐานมากขึ้ น และมี การพัฒ นาเครื่ องจัก รให้มี ความทันสมัย
เพื่อเพิ่มปริ มาณการผลิตให้มากยิง่ ขึ้น จึงทาให้คู่แข่งขันลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยได้มากกว่า ปั จจัยสาคัญ
เหล่านี้ส่งผลให้คู่แข่งขันของบริ ษทั มีความได้เปรี ยบในเรื่ องของราคาสิ นค้า
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บริ ษ ัท ฯ เชื่ อ มั่น ว่า สิ น ค้า ของบริ ษ ัท ฯ ยัง เป็ นที่ ย อมรั บ ในตลาดต่ า งประเทศ เนื่ อ งจาก
มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานจากองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง รวมทั้งการ
สร้ างสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ ตัวแทนจาหน่ า ยและลู ก ค้า พร้ อ มการวางแผนพัฒ นาก าลัง การผลิ ต ในอนาคต
เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย จะยิง่ ส่ งผลให้บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาด

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตถุงมือยาง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตถุงมือยาง 2 โรงงาน และมีเครื่ องจักรสาหรับการผลิตถุงมือทั้งหมด
15 ชุด โดยแบ่งได้ดงั นี้
- โรงงาน 1 มีสายการผลิตถุงมือยาง 7 ชุด (ชุดที่ 1 – 7) กาลังการผลิตสู งสุ ด 32 ล้านชิ้น/เดือน
- โรงงาน 2 มีสายการผลิตถุงมือยาง 8 ชุด (ชุดที่ 8 – 15) กาลังการผลิตสู งสุ ด 55 ล้านชิ้น/เดือน
การผลิตน้ายางข้น
บริ ษัท ฯ ได้ เริ่ ม ผลิ ต น้ ายางข้น และน าไปใช้ ส าหรั บ การผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง ตั้ง แต่ ปี 2551
ซึ่ งน้ ายางข้นที่ผลิ ตได้มีคุณภาพดี และมีราคาต่ากว่าการซื้ อจากผูจ้ าหน่ายรายอื่น แต่บริ ษทั ฯ ยังคงประสบ
กับปั ญหาสภาพคล่องและทาการผลิ ตได้ไม่เต็มที่ ทาให้ยงั คงมีการสั่งซื้ อน้ ายางข้นจากผูจ้ าหน่ ายรายอื่นๆ
อยูด่ ว้ ย
การจั ดหาวั ตถุดิบและผู จ้ าหน่ายวั ตถุดิบ
บริ ษทั ฯ ได้ผลิ ตน้ ายางข้นมาใช้สาหรับการผลิ ตถุ งมื อเอง และมี การจัดซื้ อน้ ายางข้นจากผูผ้ ลิ ต
น้ ายางข้นในจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี และจังหวัดสงขลา โดยเป็ นการซื้ อน้ ายางข้นในประเทศทั้งหมด
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพของน้ ายางข้นของผูจ้ าหน่ายแต่ละราย
นโยบายในการสั่ ง ซื้ อน้ ายางข้ น ของบริ ษั ท ฯ จะเลื อ กผู ้จ าหน่ า ยที่ เสนอราคาที่ ต่ า ที่ สุ ด
และสิ นค้าดีมีคุณภาพ รวมทั้งให้เครดิ ตในการชาระเงินที่ยาวกว่า สาหรับราคาในการซื้ อน้ ายางจะเป็ นไป
ตามราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น และ มีการเปรี ยบเทียบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วง
เวลาเดียวกันและเปรี ยบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ
การควบคุมภายใน

16

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

กราฟเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง ปี 2555 และ ปี 2554
ต้ นทุนการผลิต
4.33%

100%

4.46%
5.48%

80%
60%

ต้ นทุนอื่นๆ

1.45%
3.26%
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ค่าแรง
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40%

เคมีภณ
ั ฑ์
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46.10%

20%
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น ้ายางข้ น 60%

0%
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กราฟเปรียบเทียบราคาน้ายางข้น 60% ตั้งแต่ปี 2551 - 2555
บาท/กก.

ราคาน้ายางข้น 60% ( มกราคม - ธันวาคม ) ปี 2551 - 2555
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการผลิ ต ถุ ง มื อ ยางไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ของเสี ย มี แ ต่ เพี ย งน้ าซึ่ งใช้ ล้ า งแบบพิ ม พ์ มื อ
ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะระบายลงสู่ บ่อเก็บน้ าทิ้ง และบาบัด ก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ โดยเป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เรื่ อง กาหนดคุณลักษณะของน้ าทิง้ ที่ระบายออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผลการทดสอบ ดังนี้
ลาดับ

คุณลักษณะของนา้ ทิง้

ค่ าควบคุม

ผลการทดสอบของบริษัทฯ

1
2

ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
ทีดีเอส
(TDS หรื อ.Total Dissolved Solid)
สารแขวนลอย
(Suspended Solid)
ค่า บีโอดี
(Biochemical Oxygen Demand)
ค่า ซี โอดี
(Chemical Oxygen Demand)
อุณหภูมิ
สี
กลิ่น

ค่า pH เท่ากับ 5.5 - 9.0
ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัม
ต่อลิตร
ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส
ต้องไม่เป็ นที่พึงรังเกียจ
ต้องไม่เป็ นที่พึงรังเกียจ

ค่า pH เท่ากับ 7.5 - 8.5
1,300-1,800 มิลลิกรัมต่อลิตร

3
4
5
6
7
8

18-25 มิลลิกรัมต่อลิตร
4-8 มิลลิกรัมต่อลิตร
50-80 มิลลิกรัมต่อลิตร
28-31 มิลลิกรัมต่อลิตร
ใส
ไม่มีกลิ่น

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกระบวนการผลิตที่ทนั สมัยโดยยึดหลักการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
เช่ น ISO 10282, ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, ม อก . 538-2548,
มอก. 1056-2548 โดยได้รับใบอนุ ญาตให้มีการผลิตเครื่ องมือแพทย์ เพื่อขายในประเทศไทย และส่ งออก
ต่างประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่ น ถุงมือสาหรับการศัลยกรรมและถุงมือ
สาหรับการตรวจโรค และยังได้รับมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ เช่ น ISO 9001, ISO 13485, GMP
เป็ นต้น
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การวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่ม ซึ่ งต่างก็มีความต้องการที่ต่างกัน
ออกไป ที ม วิจยั และพัฒ นาของบริ ษ ัท ฯ จึ งได้มี ก ารร่ วมมื อ ประสานงานกับ ลู ก ค้าในการพัฒ นาคิ ดค้น
ผลิ ตภัณฑ์ในลักษณะภาคี และการพัฒนาต่ อยอดงานวิจยั เพื่ อความปลอดภัย และลดความเสี่ ยงต่ อการ
เสี ยชีวิตจากการแพ้โปรตีนในถุงมือ ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ สามารถผลิตถุงมือยางที่มีปริ มาณโปรตีนในถุงมือ
ต่ากว่า 50 ไมโครกรัม ซึ่ งเป็ นระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลจนได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร
และยาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) เรี ยบร้อยแล้ว
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2545 – 2555 มีดงั นี้

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศ
ยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศ
และต่างประเทศ ปี 2546 ถึง 2555

ล้ านบาท
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ยอดจาหน่ ายถุงมือยางในประเทศ

ยอดจาหน่ ายถุงมือยางต่ างประเทศ

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศเป็ นร้อยละ
ร้อยละของยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศ
และต่างประเทศ ปี 2546 ถึง 2555
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชื้ อเพลิง
- นา้ ยางข้ น 60%
น้ า ยางข้น 60% เป็ นวัต ถุ ดิ บ หลัก ในการผลิ ต ถุ งมื อ ยางในปี 2555 ราคามี ก ารผัน ผวนและ
คาดการณ์ ได้ยาก โดยในไตรมาสแรกของปี มีราคาเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 66.92 บาท/กก. ในไตรมาสที่ 2 มีราคาเฉลี่ ย
อยู่ที่ 70.89 บาท/กก. ไตรมาสที่ 3 มีราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 65.05 บาท/กก. และไตรมาสที่ 4 มี ราคาเฉลี่ ยอยู่ที่
56.28 บาท/กก. สาหรับราคาเฉลี่ยของปี 2555 อยูท่ ี่ 64.78 บาท/กก. ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 28.44
ปี 2555 บริ ษ ัท ฯ ผลิ ต น้ ายางข้น ไว้ใ ช้ เองบางส่ ว น รวมทั้ง ยัง คงด าเนิ น นโยบายควบคุ ม
กระบวนการผลิ ต แต่ บ ริ ษ ัท ฯ ขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถซื้ อ น้ ายางธรรมชาติ
เพื่อมาผลิตเป็ นน้ ายางข้น 60% ได้ตามเป้ าหมาย จึงส่ งผลให้บริ ษทั เกิดความเสี่ ยงในเรื่ องของราคาวัตถุ ดิบ
ที่มีความผันผวนอยูม่ าก
อย่างไรก็ ตามเพื่ อเป็ นการป้ องกัน ความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุ ดิบ และราคาวัตถุ ดิบ ที่
คาดการณ์ได้ยาก บริ ษทั ฯ จึงสั่งซื้ อน้ ายางข้นจากผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบหลายรายในจังหวัดระยอง โดยทาสัญญา
ซื้ อล่วงหน้า และเปรี ยบเที ยบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน พร้ อมกับ
เปรี ยบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจยั ยาง นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังพิจารณาถึงระยะเวลาในการชาระเงิน
ค่าสิ นค้า (Credit Term) ประกอบด้วย
- นา้ ยางสั งเคราะห์
ในส่ วนของน้ ายางสั งเคราะห์ ในไตรมาสแรกของปี 2555 ราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 55.30 บาท/กก.
ในไตรมาสที่ 2 มี ราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 54.20 บาท/กก. ไตรมาสที่ 3 มีราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 47.46 บาท/กก. และ
ไตรมาสที่ 4 มี ร าคาเฉลี่ ย อยู่ที่ 42.36 บาท/กก. ส าหรั บ ราคาเฉลี่ ย ของน้ ายางสั ง เคราะห์ ใ นปี 2555
อยูท่ ี่ 49.83 บาท/กก. ลดลง 6.53 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2554 ที่มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 53.31 บาท/กก.
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ถึ งแม้ราคาโดยเฉลี่ ยของน้ ายางสังเคราะห์ จะลดลงกว่าปี ก่ อน แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ ายาง
สังเคราะห์ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสู งขึ้นในอนาคต เนื่ องจากในปี 2555 เคมีภณ
ั ฑ์ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ถึง 5% ดังนั้น บริ ษทั ฯ ป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ โดยการจัดหาผูจ้ าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์หลายราย
ทั้งซื้ อผ่านตัวแทนและนาเข้าเองโดยตรง รวมทั้งการควบคุมกระบวนผลิตเพื่อลดการสู ญเสี ยและสิ้ นเปลือง
- กะลาปาล์ม
ตั้ง แต่ ปี 2551 บริ ษ ัท ใช้ก ะลาปาล์ ม เป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไอความร้ อ นแทนน้ า มัน เตา
โดยสั่ งซื้ อ กะลาปาล์ม จากตัวแทนจาหน่ ายในประเทศมาเลเซี ย และอิ น โดนี เซี ย เป็ นหลัก ถึ งแม้ราคา
กะลาปาล์มจะมี มูล ค่าต่ ากว่าน้ ามันเตา แต่ บริ ษ ทั ยังคงประสบปั ญหาราคากะลาปาล์ม ที่ มีแนวโน้ม ปรั บ
ตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง อันเนื่ องมาจากภาวะขาดแคลนกะลาปาล์มในช่วงฤดูฝน และนโยบายการสนับสนุ น
เชื้อเพลิงทดแทนน้ ามันเตาในประเทศมาเลเซี ย
สาหรับราคาเฉลี่ ยของกะลาปาล์ม ในปี 2551 เท่ากับ 2.34 บาท/กก. ในปี 2552 เท่ ากับ 2.55
บาท/กก. ปี 2553 เท่ากับ 2.63 บาท/กก. ปี 2554 เท่ากับ 2.94 บาท/กก. สาหรับราคาเฉลี่ยของกะลาปาล์มใน
ปี 2555 เท่ากับ 3.63 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 23.46 % จากปี 2554
ในไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้มีการสารองกะลาปาล์มไว้เป็ นจานวนมากตาม
นโยบายการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต หากเกิดภาวะขาดตลาด และราคาที่มี
แนวโน้มการปรับตัวสู งขึ้นไปอีก ซึ่งในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ที่จะจัดหาวัสดุชนิดอื่น
ที่ ให้พลังงานความร้ อนใกล้เคี ยงกัน และมี ภายในประเทศมาทดแทนเพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคต
ซึ่ งปั จจัยดังกล่ าวนี้ จะทาให้บริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุ นการผลิ ตที่ สูงขึ้ นตามไปด้วย ความไม่แน่ นอน
ในด้านราคาวัตถุ ดิบ นี้ จะส่ งผลต่ อการวางแผนการขายและการผลิ ต ของบริ ษ ทั ดังนั้น บริ ษ ทั ฯ จึ งเน้น
นโยบายควบคุ มต้นทุ นทั้งกระบวนการผลิ ตเพื่อลดความเสี่ ยง ที่เกิ ดขึ้นจากการผันผวนของวัตถุ ดิบ เช่ น
การใช้สารเคมีทดแทนการใช้น้ ายางข้น, การเพิ่มกาลัง การผลิต, การควบคุมการใช้ไฟฟ้ าให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดและการควบคุมการสู ญเสี ยความร้อนของไอน้ าให้นอ้ ยที่สุด เป็ นต้น

การควบคุมภายใน

22

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

ความเสี่ยงด้ านสินค้ าคงคลัง
บริ ษทั ประสบปั ญหาสิ นค้าคงคลังมีปริ มาณมาก ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป และ
งานระหว่างผลิตที่จะมีแนวโน้มเสื่ อมค่าลงในอนาคต
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ ฝ่ ายบริ หารจัดการจะเข้ามาบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างเคร่ งครัด
และจะลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังโดยแยกอายุของสิ นค้า หากสิ นค้าชนิ ดใดมีแนวโน้มเสื่ อมค่าลงในอนาคตจะ
ดาเนิ นการเร่ งจาหน่ายสิ นค้าดังกล่าวออกไป และมีการวางแผนทางการตลาดในการจัดจาหน่ ายสิ นค้าเพื่อ
เสริ มสภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริ ษทั
ความเสี่ยงด้ านวางแผนการผลิต
หากบริ ษทั ฯ วางแผนการผลิ ตผิดพลาดจะส่ งผลให้มีสิ นค้าคงคลังเพิ่ม ขึ้ น รวมทั้งมี ตน้ ทุ น
การผลิ ตที่ สูงขึ้ นตามไปด้วย เช่ น ผลิ ตสิ นค้าปริ มาณมากกว่าใบสั่งซื้ อ เพื่อให้ได้ตน้ ทุ นต่อหน่ วยที่ถูกลง
ทาให้ส่วนที่เหลือต้องเก็บเข้าคลังสิ นค้า หรื อ การผลิตสิ นค้าที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ก็จะส่ งผลให้เกิด
ความเสี่ ยงจากการวางแผนการผลิตได้
เพื่ อป้ องกันความเสี่ ย งในเรื่ องนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจัด การจะท าการประชุ ม ผูเ้ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ชี้ แจง
สาเหตุของการวางแผนการผลิ ตผิดพลาด และจัดทาแผนใหม่ให้สอดคล้องกับคาสั่งซื้ อและความต้องการ
ของลูกค้า

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ร้ อยละ 80 ของรายได้จากการจาหน่ ายถุ งมื อยางเป็ นในรู ปแบบเงิ นตราต่างประเทศ ดังนั้น
หากมีการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ จะส่ งผลต่อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
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เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน บริ ษทั ฯ ได้ทาการ
ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคารในประเทศล่วงหน้าเป็ นรายเดือน ซึ่ งเป็ นวิธีการบริ หารเงินอีกทาง
หนึ่งเพื่อลดความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้ านการค้ างรั บชาระเงินจากลูกค้ า
ในระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ประสบปั ญหาเรื่ องการปรับลดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากการรับ
คืนสิ นค้า ส่ งผลให้บริ ษทั ถูกตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทุกปี
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้ลูกค้าที่มียอดหนี้ คา้ งชาระ ต้องชาระหนี้ ให้เสร็ จ
สิ้ นก่อน บริ ษทั ฯ จึงจะจัดส่ งสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อใหม่ และในส่ วนของลูกค้ารายใหม่บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลง
นโยบายจาการให้เครดิตแก่ลูกค้า เป็ นเงื่อนไข L/C At sight , D/P At sight หรื อการชาระเงินค่าสิ นค้าล่วงหน้า
ก่อนการจัดส่ งสิ นค้า นโยบายดังกล่าว ช่ วยให้บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ คา้ งชาระลดลงและส่ งผลให้การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญในปี 2555 ลดลงจากปี 2554
สาหรั บนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการคัดเลื อกลู กค้าแต่ละรายนั้นจะพิจารณาในด้านชื่ อเสี ยง
ของลู กค้าและฐานะการเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการตรวจสอบลูกค้าบางรายผ่านธนาคารเพื่อการส่ งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพื่อให้แน่ใจได้วา่ จะไม่มีปัญหาในด้านการรับชาระหนี้
ในส่ วนการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกหนี้
หากเกิ นระยะเวลาการให้เครดิ ต และมี ข ้อบ่ งชี้ แน่ ชัดว่าไม่อาจช าระหนี้ ให้แก่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้บ ริ ษ ทั ฯ ก็จะ
ดาเนิ นการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญทั้งจานวน และดาเนิ นการติดตามหนี้ คงค้างอย่างใกล้ชิด เพื่อลด
ความสู ญเสี ย
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลั กทรั พย์ของบริษัท
บริ ษ ัท ซั น ไทยอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยาง จ ากัด (มหาชน) มี ทุ น จดทะเบี ย น 499,453,373 บาท
เรี ยกชาระแล้ว 499,453,373 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 499,453,373 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท

ผู ถ้ อื หุ้น
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 มีรายชื่ อ และสัดส่ วน
ผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่ อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สั ดส่ วน (%)

MR. SEAH LAN SEANG
MISS DEONG CHEW MING,ESTHER
บริ ษทั ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั เอเวอร์ โกรว์ ปุ๋ ย จากัด
MR. LIN FU LAI
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายชลิต เจษฎาวิสุทธิ์
นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม
นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์
นายวิทูร เจษฎาวิสุทธิ์
ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ

96,180,774
79,476,999
78,387,003
57,787,663
38,273,179
15,342,618
14,537,280
14,325,550
13,149,999
13,149,999
78,842,309

19.26%
15.91%
15.69%
11.57%
7.66%
3.07%
2.91%
2.87%
2.63%
2.63%
15.79%

รวม

499,453,373

100.00%

ทีม่ า : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
ของแต่ละปี
การควบคุมภายใน

25

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

โครงสร้างการจัดการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ต่อไปนี้

การควบคุมภายใน

26

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

คณะกรรมการบริษัท
1. นายยรรยง พวงราช
ตาแหน่ ง



ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



60 ปี

ทีอ่ ยู่



101/284 หมู่บา้ นปรี ชา หมู่ที่ 9 ซอย 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

การอบรม



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) DAP ปี 2006 และ DCP ปี 2007

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 3 / 15 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555)

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2555-ปัจจุบนั



2552-2555
2550-2552
2546-2550
2544-2546

ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิ ชย์
อธิบดีกรม
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์
รองปลัดกระทรวง
กระทรวงพาณิ ชย์
อธิบดีกรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์

* ได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็ น ประธานกรรมการบริษัท จากทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 27 ตุลาคม 2555
การควบคุมภายใน

27

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

2. นายหลิน ฟู ไหล
ตาแหน่ ง



กรรมการ (ประธานกรรมการบริ หาร)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



58 ปี

ทีอ่ ยู่



9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100

คุณวุฒิการศึกษา



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
วิทยาลัยเจิงซิง ประเทศไต้หวัน

การอบรม



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 4 / 15 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

7.663 % เท่ากับจานวนหุ น้ 38,273,179 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556

ประวัติการทางาน

ต.ค. 2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ก.ย.-ต.ค. 2555
ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ส.ค.-ก.ย. 2555
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2545-2552
ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง



* เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสื อรับรองบริ ษัท

การควบคุมภายใน

28

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

3. นายปอก้วน กิตติศรีไสว
กรรมการ (กรรมการผูจ้ ดั การ)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อายุ

50 ปี
ทีอ่ ยู่

66/117 หมู่บา้ นทิพย์นคร ซอยลาดพร้าว 80
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
การอบรม

ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) DAP ปี 2012
จานวนครั้งในการประชุ ม  กรรมการบริ ษทั 13 / 15 ครั้ง
ในปี 2555
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท  0. 054 % เท่ากับจานวนหุ น้ 272,199 หุน้
คิดเป็ น (%)
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556
ประวัติการทางาน
 2555-ปัจจุบนั
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553-2555
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคนิค
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553-ม.ค.2556
กรรมการบริ ษทั
บจก.แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส
2548-ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
Fujian TaiSheng Petrochemical Co., Ltd. &
Fujian TaiHua Shi Hua Co., Ltd.
2543-2548
Managing Director
Vision Access International Co., Ltd.
2534-2543
Assistant Managing Director
Data International Co., Ltd.
ตาแหน่ ง



* ได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่
2 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2555 (เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามหนังสือรับรองบริ ษทั )
** ได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการผู้จดั การ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2555
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 กันยายน 2555
การควบคุมภายใน

29

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

4. นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์
ตาแหน่ ง



กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



33 ปี

ทีอ่ ยู่



136 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ การเงิน
Oklahoma City University, USA

การอบรม



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 3 / 15 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555)

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

2.63% เท่ากับจานวนหุ น้ 13,149,999 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556

ประวัติการทางาน

2555-ปัจจุบนั



2552-ปัจจุบนั

2550-2551
2548-2549

*

กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
Assistant Managing Director
บริ ษทั ดีบกั เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล
(ประเทศไทย) จากัด.
Marketing Executive
บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
Assistant Marketing Executive
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

ได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการ และกรรมการบริหาร จากทีป่ ระชุ มคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 27 ตุลาคม 2555
การควบคุมภายใน

30

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

5. รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



จานวนครั้งในการประชุ ม 
ในปี 2555
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

ประวัติการทางาน

*



ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
63 ปี
14 สุ ขมุ วิท 49 (แยก 6) ซอยพร้อมพรรค
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
B.S.B.A (Michigan) U.S.A. MS. In Economic (Texas) U.S.A.
Honor society in Economics (Omicron Delta epsilon) (Texas) U.S.A.
ประกาศนี ยบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
DAP 36/2005, ACP 11/2006, SFE 3/2009
กรรมการบริ ษทั 15 / 15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 10 / 10 ครั้ง
0.223 % ของจานวนหุ ้น 1,115,999 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556
2555-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2545-2555
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2548-2555
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ธนาพัฒน์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์
2547-ม.ค. 2556 กรรมการตรวจสอบ
บจก. แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส
2546-ปัจจุบนั
รองอธิ การฝ่ ายวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอานาจเจริ ญ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2516-ปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์
ประจาคณะเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2540-2541
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การทบวงมหาวิทยาลัย

ได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งเป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากทีป่ ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ซึ่งมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 2 มีนาคม 2555
การควบคุมภายใน

31

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

6. รศ.สุ พล อิงประสาร
ตาแหน่ ง



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



75 ปี

ทีอ่ ยู่



36/1 หมู่ 2 ตาบลตรอกนอง อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี 22110

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาตรี สาขา น.บ, น.บ.ท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักอบรมเนติบณั ฑิต

การอบรม



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 11 / 15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 8 / 10 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2551-ปัจจุบนั



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2552-ม.ค. 2556 กรรมการตรวจสอบ
บจก.แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส
2511-2542
รับราชการในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การควบคุมภายใน

32

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

7. นางวิไล ฉัททันต์ รัศมี
ตาแหน่ ง



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



59 ปี

ทีอ่ ยู่



67/30 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร 10210

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP 13/2001
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP Refresher Course 2/2006

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



-ไม่มี- (ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2556-ปัจจุบนั



2555-ปัจจุบนั
2541-ปัจจุบนั
2544-ปัจจุบนั
2542-2552

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ฮอร์ ต้ นั อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
เลขาธิการ, อนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการเงินและบัญชี
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
การควบคุมภายใน

33

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

ผูบ้ ริหารบริษัท
นายธนา เอือ้ วิทยา
ตาแหน่ ง



ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



43 ปี

ทีอ่ ยู่



70 ถนนวิภาวดีรังสิ ต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
University of Exeter, Exeter, United Kingdom
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
City University, London, United Kingdom

การอบรม



-ไม่มี-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2555-ปัจจุบนั



2543-2555
2537-2555
2542-2549

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั นิโค รี ซอร์ ส แมเนจเม้นท์ จากัด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั นิจิ (ประเทศไทย) จากัด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ยู.เอ็ม.พี. คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด

* ได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งเป็ น ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท

ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ซึ่งมีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
การควบคุมภายใน

34

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)



รายงานประจาปี 2555

กรรมการบริษทั (ออกจากตาแหน่ งระหว่างปี 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

1. นายกิตติ์ ไกรวียร์
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่



คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม
จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน









กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
53 ปี
47/17 หมู่บา้ นศุภารมย์ ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
-ไม่มีกรรมการบริ ษทั 8 / 15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 7 / 10 ครั้ง
-ไม่มี2555-ม.ค.2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2553-ปัจจุบนั Deputy Vice President
Business Relation Department 2
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2549-2553
Internal Audit Office Director
บริ ษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
2547-2549
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

* ได้รับแต่งตั้งเป็ น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
** ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

การควบคุมภายใน

35

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

2. นายออง ซิว บ๊ อก
ตาแหน่ ง



กรรมการบริ ษทั (กรรมการผูจ้ ดั การ)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



40 ปี

ทีอ่ ยู่



9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100

คุณวุฒิการศึกษา



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

การอบรม



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 6 / 15 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

ขายหุ น้ จานวน 96,180,774 หุ ้น หรื อเท่า 19.257%
ไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555

ประวัติการทางาน

2552- 2555



2544-2552
2542-2544

กรรมการบริ ษทั (กรรมการผูจ้ ดั การ)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
Director of Sales and Operations
Aerosonics Pte Ltd.
Assistant Sales and Service Manager
JCS Automation Pte Ltd.

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ งกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2555

การควบคุมภายใน

36

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

3. นางสาววนิดา กาญจนสันติศักดิ์
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่



คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม





จานวนครั้งในการประชุ ม 
ในปี 2555
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน


กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
47 ปี
47/291 หมู่ 5 ซอยประชาอุทิศ ถนนประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร
ปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- CFO สภาวิชาชีพ รุ่ น 8
- นักบัญชียคุ ใหม่ รุ่ น 11 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินปรับปรุ ง 2552 ของสภาวิชาชีพบัญชี
- วางแผนรับปรับแผนใช้มาตรฐานการบัญชีของสมาคม
นักศึกษาเก่า คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการบริ ษทั 3 / 15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 2 / 10 ครั้ง
-ไม่มี2555-2555
2553-2555
2545-2553
2545-2553

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั เจอาร์ บิสสิ เนส แอดไวซอรี่ จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั แอลพีเอ็น แพลนเนอร์ จากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บมจ. ธนาพัฒน์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดิเวลล็อปเมนท์

* ได้รับแต่งตั้งเป็ น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555
** ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555
การควบคุมภายใน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

4. ดร.สนิท สโมสร
ตาแหน่ ง



ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



72 ปี

ทีอ่ ยู่



5/39 เมืองทองธานี ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาเอก
ทุน FAO จาก SECRCA University of The Philippines
At Los Banos

การอบรม



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DAP 29/2004

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 1 / 15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 1 / 10 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2544-2555



ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2542-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.ที อาร์ ไอ โกลบอล
2539-2541
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
2530-2538
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ยาง

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555

การควบคุมภายใน

38

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

5. นายออง ซิว ครี
ตาแหน่ ง



ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



43 ปี

ทีอ่ ยู่



9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาตรี
Majoring in Economics from the National University
of Singapore

การอบรม



อบรมหลักสู ตร
- International Professional Managers’ Association (IPMA)
- American Association of Financial Management (AAFM)

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 0 / 15 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2552-2555



ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
Chairman & CEO
ERC Holding Pte Ltd.
Griffin Capital Management Pte Ltd.

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง ประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

การควบคุมภายใน

39

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2555

6. นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์
ตาแหน่ ง



รองประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



58 ปี

ทีอ่ ยู่



9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การอบรม



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP 23/2002

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2555



กรรมการบริ ษทั 0 / 15 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

0.038 % ของจานวนหุ ้น 187,500 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556

ประวัติการทางาน

2552-2555



2540-2551
2528-2544

รองประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง รองประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

การควบคุมภายใน
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โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุ ด ดังต่ อไปนี้

 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ตามหนังสื อรับรอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีจานวน 7 ท่านประกอบด้วย
1. นายยรรยง พวงราช
ประธานกรรมการ
2. นายหลิน ฟู ไหล
กรรมการ
3. นายปอก้วน กิตติศรี ไสว
กรรมการ
4. นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์
กรรมการ
5. รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์
กรรมการอิสระ
6. รศ.สุ พล อิงประสาร
กรรมการอิสระ
7. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการอิสระ
นางสาวสุ รียพ์ ร สาดแสง (ผูจ้ ดั การฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์) ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
รายชื่ อกรรมการทีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ประธานกรรมการบริ ษทั

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
-

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
1 มี.ค. 55

รองประธานกรรมการบริ ษทั

-

1 มี.ค. 55

1/2555

ตาแหน่ ง

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่

1

นายออง ซิว ครี

2

นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์

3

ดร.สนิท สโมสร

กรรมการอิสระ

-

2 มี.ค. 55

2/2555

4

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว

กรรมการบริ ษทั

2 มี.ค. 55

-

2/2555

5

นางสาววนิดา กาญจนสันติศกั ดิ์

กรรมการอิสระ

2 มี.ค. 55

-

2/2555

-

30 มิ.ย. 55

6/2555

16 ก.ค. 55

-

6/2555

1 ก.พ. 56

2/2556

6

นายกิตติ์ ไกรวีร์

กรรมการอิสระ

1/2555

7

นายออง ซิว บ๊อก

กรรมการบริ ษทั

-

8 ส.ค. 55

6/2555

8

นายยรรยง พวงราช

ประธานกรรมการบริ ษทั

27 ต.ค. 55

-

12/2555

9

นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์

กรรมการบริ ษทั

27 ต.ค. 55

-

12/2555

10

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระ

28 ก.พ. 56

-

3/2556

การควบคุมภายใน
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หมายเหตุ :.ในระหว่างปี 2555 นายหลิน ฟู ไหล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ตามมติ ที่ประชุ มครั้งที่
10/2555 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 และได้เปลี่ยนตาแหน่ งจากประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานกรรมการบริ หาร ตามมติที่
ประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษัท
นายหลิน ฟู ไหล หรื อ นายปอก้วน กิตติศรี ไสว ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. การปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้
2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็ นชอบกับนโยบาย และ ทิศทาง
การดาเนิ นงานที่ เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้องได้รับ อนุ ม ตั ิ
จากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดาเนิ นการ อันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุ มตั ิของที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดู แลให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริ ห ารนาเสนอเรื่ องที่ มี ส าระส าคัญต่ อการดาเนิ นงานของรายการ
ระหว่างบุ ค คลที่ เกี่ ยวโยงกัน พิ จารณาให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ย บ ข้อบังคับ ของส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์
หากจาเป็ น คณะกรรมการจะได้กาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อให้
ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลต่อการดาเนินธุ รกิจอย่างมีสาระสาคัญ ของบริ ษทั
4. การจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้ ก ากับ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิ ท ธิ ผลโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดู แลการปฏิ บตั ิงานภายใน เป็ นผูต้ ิ ดตามและดาเนิ นการร่ วมและ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทาง
ธุ รกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายหลิน ฟู ไหล
นายปอก้วน กิตติศรี ไสว
นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์
นายธนา เอื้อวิทยา

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

หมายเหตุ : - นายปอก้วน กิตติศรี ไสว ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั (ตาแหน่งเดิม ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายเทคนิคโรงงาน)
- นายธนา เอื้อวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 11 มกราคม 2556 ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หารโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็ นต้นไป
- กรรมการบริ หารที่ เข้า – ออก และ เปลี่ ยนตาแหน่ ง ระหว่างปี 2555 ถึ ง วันที่ 28 กุ มภาพันธ์
2556
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่

1

นายออง ซิว บ๊อก

กรรมการผูจ้ ดั การ

-

8 ส.ค. 55

6/2555

2

นายหลิน ฟู ไหล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

8 ส.ค. 55

-

6/2555

8 ก.ย. 55

10/2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร

27 ต.ค. 55

-

12/2555

3

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว

กรรมการผูจ้ ดั การ

8 ก.ย. 55

-

10/2555

4

นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์

กรรมการบริ หาร

27 ต.ค. 55

-

12/2555

5

นายธนา เอื้อวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

1 ก.พ. 56

-

1/2556
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอานาจสั่งการ วางแผน และดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนด
2. มีอานาจอนุมตั ิเรื่ องการลงทุนในโครงการที่มูลค่า ไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. มีอานาจแต่งตั้ง และบริ หารงาน ระดับฝ่ ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพการจัดการที่ดี
และโปร่ งใส เช่น พิจารณาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
4. มี อานาจพิ จารณาก าหนดสวัส ดิ ก ารพนัก งานให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ประเพณี ป ฏิ บ ตั ิ และ
สอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้อยู่
5. มีอานาจอนุ มตั ิ การตั้งสารองหนี้ สูญ/หนี้ สูญ และการดาเนิ นคดี ความซื้ อ-ขายสาหรับมูลหนี้ 5 แสน
บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
แต่ท้ งั นี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการ
ที่คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งรายการที่ กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็ นชอบจากผูถ้ ื อหุ ้น ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)
1. รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์
2. รศ.สุ พล อิงประสาร
3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน
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หมายเหตุ : รายชื่ อกรรมการตรวจสอบทีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีดงั นี้
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

ดร.สนิท สโมสร

2

นางสาววนิดา กาญจนสันติศกั ดิ์

3
4

นายกิตติ์ ไกรวีร์
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
-

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
2 มี.ค. 55

กรรมการตรวจสอบ

2 มี.ค. 55

-

2/2555

-

30 มิ.ย. 55

6/2555

16 ก.ค. 55

-

6/2555

-

1 ก.พ. 56

2/2556

28 ก.พ. 56

-

3/2556

ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่
2/2555

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้อ งและเปิ ดเผยอย่ า งเพี ย งพอโดย
ประสานงานกับ ผูส้ อบบัญชี ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่จดั ทารายงานการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจาปี
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ เพี ย งพอและมี
ประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมถึ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิ ดรายการที่เกี่ ยวโยงหรื อรายการที่อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
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6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริ ษั ท ซึ่ งรายงานดั ง กล่ า วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ก. ความเห็ นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค. เหตุ ผลที่ เชื่ อว่าผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เหมาะสมที่ จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอี กวาระ
หนึ่ง
ง. รายงานอื่นใดที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

 กรรมการผูจ้ ัดการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ั ดการ
1. เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิ จ วัตถุ ประสงค์ แนวทาง นโยบายของ
บริ ษทั ฯ รวมถึ งการกากับ ดู แลการดาเนิ นงานโดยรวม ผลผลิ ต ความสั มพันธ์ กบั ลู ก ค้า และต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. มีอานาจอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว และค่าใช้จ่าย
หรื อการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
3. พิ จ ารณาเรื่ อ งการลงทุ น รวมถึ ง การซื้ อขายทรั พ ย์สิ นถาวรของบริ ษ ั ท ฯ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิ จ ารณาเรื่ องการระดมทุ น ของบริ ษ ั ท ฯ เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั
5. มี อ านาจจ้า ง แต่ งตั้ง ปลดออก ให้ อ อก ไล่ อ อก ก าหนดอัตราค่ าจ้าง ให้ บ าเหน็ จรางวัล ปรั บ ขึ้ น
เงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา
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6. มีอานาจอนุ มตั ิการตั้งสารองหนี้ สูญ/หนี้ สูญ และการดาเนิ นคดีความซื้ อ-ขายสาหรับมูลหนี้ ไม่เกิ น
5 แสนบาท
7. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้ การอนุ มตั ิรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึ งการอนุ มตั ิรายการที่ ทาให้กรรมการผูจ้ ดั การหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ
รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่ องดังกล่าว
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 ผู บ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

1
2

นายธนา เอื้อวิทยา
นายออง ซิว บ๊อก

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

3

นายหลิน ฟู ไหล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

4
5
6
7
8
9
10

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว
นางศรี ใจ เหล่าฤทธิไกร
นายชาน ก๊อก ลุน
นางสาวสุรัสวดี น้อยอุบล
นายฮิว เซง เยป
นางสาวณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
นางสาวพจนา ด้วงโกศล

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
ผูจ้ ดั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีและการเงิน

11

นายสฤษดิ์ ศรี บุญเรื อง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

12

นางสาวดาวประกาย สี แก้ว

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

13

นางสาวธิดารัตน์ ปราชญ์เปรื่ อง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

14
15

นางยุพิน นพเก้า
นางกองทอง ลวดลายดี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโลจิสติกส์

16

นางสาวสุนิสา สุนทรชัยกิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายโลจิสติกส์

17

นางกมลลักษณ์ กมลเปี่ ยมศักดิ์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

18
19

นางสาวกรรณิ กา กองทรัพย์เจริ ญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์

20

นายตง มาลาสิ ทธิ์

21

นางสาวสุรียพ์ ร สาดแสง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบรรจุและจัดส่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์
การควบคุมภายใน

หมายเหตุ
เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 1 ก.พ. 56
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 8 ส.ค. 55
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่
วันที่ 8 ส.ค. 55 - 8 ก.ย. 55
ปรับหน้าที่ใหม่วนั ที่ 8 ก.ย. 55
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 ก.ค. 55
ปรับหน้าที่ใหม่วนั ที่ 1 ต.ค. 55
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 29 ก.พ. 55
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่
วันที่ 20 มี.ค. 55 - 31 ต.ค. 55
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค. 55 - 16 ต.ค. 55
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่
วันที่ 5 พ.ย. 55- 26 พ.ย. 55
เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 20 ธ.ค. 55
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 30 ก.ย. 55
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่
วันที่ 24 ก.ย. 55 - 31 ธ.ค. 55
ปฏิบตั ิงานตั้งแต่
วันที่ 19 มี.ค. 55 - 16 ธ.ค. 55

เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 6 ธ.ค. 55
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การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ค ณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลื อกบุ ค คลที่ จะได้รับ การแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
จะพิจารณาจากคุ ณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่ วมประชุ มกับคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ื อหุ ้ นคนหนึ่ งๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ ตนมี อยู่ท้ งั หมดตาม (1) เพื่ อเลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อยกว่ากรรมการ
คนอื่นๆไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ จะได้รับ แต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นกรรมการเท่ า กับ จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลลงได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจานวนที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาด ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง กรรมการจานวนหนึ่ งในสามจะต้องออก
จากตาแหน่ ง และถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการใน
จ านวนที่ ใ กล้ที่ สุ ด กับ ส่ ว นหนึ่ งในสามออกจากต าแหน่ ง ในปี ที่ ห นึ่ งและปี ที่ ส อง ภายหลัง
จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจากตาแหน่ งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธี
จับสลากกันส่ วนในปี ต่อๆไป ให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้

การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่ งใส
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ ยวข้อง ทุกรายโดย
ได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
ภายใน กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนินตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุ ้น
ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
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2. ผู้ถือหุ้น: สิ ทธิและความเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านจะได้รับสิ ท ธิ ต่างๆ รวมทั้งสิ ทธิ ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและการใช้สิทธิ ออกเสี ยง
ในที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชน ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ตลอดจนกฎระเบี ย บต่ า งๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ทั ฯได้ให้ความส าคัญต่ อสิ ท ธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ไม่ ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยภายใน
ได้แก่ พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ซึ่ งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้างความสาเร็ จในระยะยาวของ
บริ ษทั ฯได้
4. การประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้นาพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ อย่า งเคร่ ง ครั ด นอกจากนี้ แล้วในการ
ดาเนินการประชุม จะมีลกั ษณะดังนี้คือ
 กรรมการทุกคนให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้
 ในการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็ น ตั้งคาถาม และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยให้เวลาเพี ยงพอเหมาะสม และจะบันทึ กประเด็นซักถามและข้อคิ ดเห็ นที่
สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็ นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
แผนธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิ จ
และงบประมาณที่ กาหนดไว้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่ อเพิ่ มมู ลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่
กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษ ทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมี การติดตามการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่ าวอย่างสม่ าเสมอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่ องของการทารายการระหว่างกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยน ตลอดจน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่มีการทารายการกับบุคคลที่
อาจมี ค วามขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะค านึ งถึ งผลประโยชน์ ของบริ ษ ัทโดยรวมเป็ นส าคัญ
และดาเนิ นการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุมีผล และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี
โดยราคาและเงื่ อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และ ได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล / ความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
นอกจากนี้ เกี่ ยวกับการใช้ขอ้ มู ลภายใน ไม่เคยพบว่าผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ ยวข้องนาข้อมู ลภายในของ
บริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องเกี่ยวกับจริ ยธรรมของกรรมการ
และผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั กรรมการและผูบ้ ริ ห ารทุ ก คนต่ างเข้าใจหน้าที่ รับ ผิดชอบของตน ที่ ต้องจัดทาและ
ส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ไม่เคยพบว่ามีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแต่
อย่างใด และไม่พบว่าผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษ ทั ฯ ได้ออกข้อพึ งปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนัก งาน
เพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามภารกิ จของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริ ษทั ได้ติดต่อสื่ อสาร
กับพนักงานอย่างสม่าเสมอ และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจารวมถึงกาหนดบทลงโทษทาง
วินยั ไว้ดว้ ย
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8. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นอิสระ

3
1
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน

คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลื อ กมาจากกรรมการ
ที่เป็ นอิสระ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
ส่ วนขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการฯ เป็ นกรรมการอิ ส ระตามความหมายของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและ
การบริ หารงานประจา
10. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส
โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดี ยวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการ และได้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
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ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้
 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2555 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการบริษัท
ปี 2555

คณะกรรมตรวจสอบ
ปี 2555

ประชุม
15 ครั้ง

จานวนเงิน
(บาท)

ประชุม
10 ครั้ง

จานวนเงิน
(บาท)

1

นายยรรยง พวงราช

ประธานกรรมการบริ ษทั

3/15

42,000

-

-

2

นายหลิน ฟู ไหล

กรรมการ

4/15

44,000

-

-

3

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว

กรรมการ

13/15

130,000

-

-

4

นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์

กรรมการ

3/15

30,000

5

รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์

15/15

150,000

10/10

136,000

6

รศ.สุ พล อิงประสาร

11/15

110,000

8/10

80,000

7

นายกิตติ์ ไกรวีร์

8/15

80,000

7/10

70,000

8

นายออง ซิว บ๊อก

6/15

60,000

-

-

9

น.ส.วนิดา กาญจนสันติศกั ดิ์

3/15

30,000

2/10

20,000

10

ดร.สนิท สโมสร

1/15

10,000

1/10

14,000

11

นายออง ซิว ครี

ประธานกรรมการบริ ษทั

0/15

0

-

-

12

นายอนันต์ เจษฎาวิสุทธิ์

รองประธานกรรมการบริ ษทั

0/15

0

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

686,000

รวมจานวนเงิน
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 ผูบ้ ริหาร
จานวนผูบ้ ริ หารในที่ น้ ี แบ่งตามคาจากัดความของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่ าวคื อ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร 4 รายถัดมา โดยนับผูบ้ ริ หารในลาดับที่ 4
ทุกราย ซึ่งในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 11,863,966.- บาท
11. การประชุ มคณะกรรมการ
ในปี 2555 มี ก ารประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั จานวน 15 ครั้ ง และ มีก ารประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 10 ครั้ ง โดยมี กรรมการเข้าร่ วมประชุ มครบองค์ป ระชุ ม ทุ กครั้ ง และมี ก ารจดบันทึ ก การ
ประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร โดยจัด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่านการรั บ รองจากคณะกรรมการพร้ อ มให้
คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมิน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มี ระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุ รกิ จที่
ดาเนินอยู่ พอสรุ ปสาระสาคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
(1) ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารให้เหมาะกับการ
ขยายตัวของธุ รกิ จ และกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน โดยเฉพาะด้านการผลิ ตและขาย
ตลอดจนการปรับปรุ งระเบียบคาสัง่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(2) ด้ านการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยงที่เกิ ดจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯ เช่ น ความเสี่ ยงด้านผลิ ตภัณฑ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิน ตลอดจนการให้สินเชื่ อ
ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวนหารื อกันอย่างสม่าเสมอ
(3) ด้ า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของฝ่ ายบริ ห าร บริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดอ านาจด าเนิ น การโดย
แบ่ งแยกหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบในการอนุ ม ตั ิ การดู แลรั ก ษาทรั พ ย์สิ น เพื่ อให้ ผูป้ ฏิ บ ัติงาน
มีความมัน่ ใจว่าไม่ละเลยในเรื่ องสาคัญ
(4) ด้ านระบบสารสนเทศและสื่ อ สารข้ อ มู ล บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ระบบรายงานข้อมู ล การบริ ห ารแก่
คณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและทันกาล และได้ปรับปรุ งระบบเพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
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(5) ด้ านการติดตามและประเมินผล บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานระบบ
ควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิงานว่า
เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงิ นที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลื อกใช้นโยบายบัญ ชี ที่ เหมาะสม และถื อปฏิ บ ัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุล ยพิ นิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ ดีที่ สุ ดในการจัดท า รวมทั้งมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ส าคัญ อย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุ มภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้มนั่ ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถู กต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และ
เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันมิให้เกิดการทุจริ ต หรื อดาเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ ไ ม่ เป็ น
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูด้ ู แลรั บ ผิ ดชอบเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายใน และ
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้ ปรากฏอยู่ใ นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวม
อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั ฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินล้วน
มี ผ ลต่ อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ มี ส่ วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ จึ งได้กาชับ ให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนิ นการในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้ สม่ าเสมอ และ
ทันเวลา ซึ่งฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญ และยึดถือปฏิบตั ิตลอดมา ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อ มู ล บริ ษั ท ได้ ที่ ฝ่ ายผู ้ล งทุ น สั ม พัน ธ์ หมายเลขโทรศัพ ท์ 0-2274-0951 โทรสาร 0-2274-0950 หรื อที่
E-mail address: sureeporn@shunthaiglove.com. หรื อทางWebsite: www.shunthaiglove.com
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 บุคลากร
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 728 คน เป็ นเพศชายจานวน 341 คน
และเป็ นเพศหญิงจานวน 387 คน แบ่งเป็ นสัญชาติไทย จานวน 293 คน และสัญชาติอื่นๆ จานวน 435 คน
แบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
1. สายงานด้านบริ หาร
จานวน 83 คน
2. สายงานด้านการผลิต
จานวน 645 คน
ข) ผลตอบแทนโดยรวม
บริ ษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน และ ค่าจ้างรายวัน โดยในปี 2555 มีการจ่ายผลตอบแทน
ดังนี้
- เงินเดือน + ค่าจ้างรายวัน รวม 118.94 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี ส วัสดิ การอื่ นๆ เช่ น ชุ ดเครื่ องแบบพนักงาน, หอพักชาย -หญิ ง, รถรับ -ส่ ง
พนักงาน, ค่าอาหาร, เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบตั ิงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่าตาแหน่ ง, ค่าเดิ นทางและที่
พัก ให้กบั พนักงานอีกด้วย
ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงานของ
แต่ละฝ่ าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่ น อบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมทางการผลิต, อบรมด้านมาตรฐานบัญชี , อบรมมาตรฐานการ
ส่ งออกทั้งของกรมส่ งเสริ มการส่ งออก และทางองค์การอาหารและยา, การพัฒนาฝี มือแรงงาน, อบรมตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. จัดให้กบั บริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
นอกจากนั้น มี การวัดมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน หลังจากได้ฝึกอบรมกับ ศู นย์พฒั นา
แรงงานจัง หวัด ระยอง ศู น ย์ฝึ กอบรมออนเนอร์ เช่ น การขับ โฟร์ ค ลิ ฟ ท์ , การควบคุ ม หม้อน้ า , ช่ า งไฟฟ้ า ,
ช่างเชื่อม ฯลฯ เพื่อใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมให้กบั แรงงานวิชาชีพที่สรรหาค่อนข้างยาก
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เคยมี ขอ้ พิพาทด้านแรงงาน จานวน 1 ครั้ ง เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนหน้าที่การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานจากตาแหน่ งแม่บา้ น ไปเป็ นตาแหน่ งพนักงานแก้ไขถุงมือ ซึ่ งตาแหน่ งใหม่ตอ้ งใช้สายตาในการ
คัดแยกถุงมือเป็ นหลัก และปั จจุบนั พนักงานท่านนี้ มีอายุมากแล้ว ทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานนาน
กว่าพนักงานทัว่ ไปส่ งผลให้มีรายได้ลดลง ซึ่ งในปั จจุบนั ได้ไกล่เกลี่ยและถอนฟ้ องคดีความเรี ยบร้อยแล้ว พร้อม
กับ ที่ บ ริ ษทั ฯ ได้ให้ค่ าท าขวัญกับ พนักงานท่ านนี้ และในช่ วงระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมาไม่ มีก ารเปลี่ ยนแปลง
จานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ
การควบคุมภายใน
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การควบคุมภายใน
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามเชื่ อ มั่น ในระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจากมี ก ระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนที่มีบทบาท และ
ความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุผล
ว่าผลการดาเนิ นงานทุกหน่วยงานในบริ ษทั ฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูป้ ระเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ โดยผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมี
จิตสานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสาคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุ มและตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์ก ร แต่ยงั คงรั ก ษาความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน เป็ นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กากับ ประเมินผล และสอบทานการทางานได้
ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ต และการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้องตามทานองครองธรรม รวมทั้ง
ป้ องกันการกระทาที่ผดิ กฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดย
ทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสม ของระบบ
ควบคุ มภายในอย่างต่อเนื่ อง พิจารณารายงานสาคัญในงบการเงิน และสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงิ น
เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิ บตั ิงานตามมาตรฐานบัญชี , ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง หาก
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรื อได้พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
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ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ อย่างเป็ นอิสระ โดยทาการตรวจสอบและ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุ งการทางาน พร้อมทั้งจัดให้มี
การประชุ มชี้ แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ ายต่างๆ ทุกเดือน รวมทั้งได้มีการประสานงานกับผูบ้ ริ หารในการเสนอ
แนวทางป้ องกันความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ของบริ ษทั
โดยน าเสนอผลการตรวจสอบภายในส าหรั บ เรื่ อง รายงานยอดขายสิ น ค้า , รายงานการผลิ ต ,
รายงานการซื้ อ น้ า ยางข้น , รายงานการด าเนิ น งานของโรงงานน้ า ยางข้น , รายงานการซื้ อ -ขาย สิ น ทรั พ ย์,
การปรับปรุ งเครื่ องจักรที่มีมูลค่าเกิ น 1 ล้านบาท และ รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุ คคลหรื อกิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่อาจมีนยั สาคัญ และส่ งผลกระทบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้กบั ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างต่อเนื่ องในทุกๆ ไตรมาส
ในด้านองค์ก รและสภาพแวดล้อม, การบริ หารความเสี่ ยง, การควบคุ มการปฏิ บ ัติงานของฝ่ าย
บริ ห าร, ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้อ มู ล รวมทั้ง ในด้า นการติ ด ตาม และประเมิ น ผลของบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การซื้ อขายสิ นค้า หรื อการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการภายใต้พ้ืนฐานการค้าปกติ
ทัว่ ไปที่ยึดผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสู งสุ ด โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาซื้ อขายในราคาตลาด
เช่นเดียวกับที่ซ้ื อขายกับบุคคลภายนอก เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในด้านการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และสิ นค้าที่นาออกไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้า นามาซึ่ งความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
และได้มาซึ่งความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ดีมากยิง่ ขึ้นในอนาคต

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติทารายการระหว่ างกัน
ส าหรั บ ขั้น ตอนการอนุ ม ัติ ก ารท ารายการระหว่า งกัน บริ ษ ัท ฯ ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นโดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว เพื่อดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้าง ผูป้ ระเมินราคาอิสระมาทาการประเมิน
ราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบ จากนั้นจึงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่ อพิ จารณาต่ อไป ซึ่ งทางคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้มี ม ติ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 7/2551
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2551 ให้จดั ทารายงานสรุ ปการทาธุ รกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5 ล้านบาท เพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรื อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายในการทารายการระหว่างกันที่ จะเกิ ดขึ้นต่อไปในอนาคต จะถู กกาหนดโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ซึ่ งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุ รกรรม ที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญู ชนพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พล
และเพื่อให้รายการที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามปกติการค้าทัว่ ไปในราคายุติธรรม ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะร่ วม
พิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล ซึ่ งรวมถึงนโยบาย ราคา และขั้นตอนในการทารายการระหว่าง
กันด้วย
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รายการระหว่ างบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกันปี 2555 มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายยางพาราธรรมชาติ ยางแผ่นและยางก้อน
ความสั มพันธ์
: เป็ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกูย้ มื ตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
รวมทั้งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2554
ปี 2555
1. การซื้อนา้ ยางข้ น 60%
16,846
100,750 เป็ นราคาตลาด ณ ช่ ว งเวลานั้ น โดยใช้
- รายการซื้ อสิ นค้า
ใบเสนอราคาของผู ้จ าหน่ า ยอย่ า งน้ อ ย
3 ราย และได้เปรี ย บเที ย บกับ ราคากลาง
จากสถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ
บ ม จ . ไ ท ย ฮั้ ว ฯ ยั ง ใ ห้ Credit Term
แก่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ นระยะเวลา 60 วัน ซึ่ ง
มากกว่าผูจ้ าหน่ายรายอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
ว่าเป็ นราคาที่ เหมาะสมเมื่ อเที ย บเคี ย งกับ
ผู ้ จ า ห น่ าย น้ าย าง ข้ น 6 0 % ร าย อื่ น
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
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บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) (ต่ อ)
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2554
ปี 2555
2. การกู้ยืม
157,232
153,639 เดื อนกุ ม ภาพั น ธ์ 2554 บ ริ ษั ท ฯ ท าสั ญ ญ า
- เงินกูย้ มื
4,232
5,441 ปรับ ปรุ งโครงสร้างหนี้ ฉบับ แก้ไขฉบับที่ 2 ซึ่ ง
- ดอกเบี้ยจ่าย

ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่ ผิดนัดชาระและ
ค่ า ซื้ อน้ ายางรวม 150 ล้ า นบาท โดยมี อ ั ต รา
ดอกเบี้ ย 6.375 ต่ อ ปี (MLR เฉลี่ ย ของธนาคาร
พาณิ ชย์ในประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่ทาสัญญา)
ในเดื อ นพฤษภาคม ได้ ท าสั ญ ญ าปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ ฉบับ แก้ไ ขฉบับ ที่ 3 โดยขยาย
ระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้เงินกู้ 161.80 ล้านบาท
- ชาระคื นเป็ นรายเดื อน 60 งวด ในจานวนงวด
ละ 1 ล้านบาท (เงิ น ต้น และดอกเบี้ ยในอัตรา
3.1875 ต่ อ ปี ) ตั้ งแต่ พฤษภาคม 2554 ถึ ง
เมษายน 2556
- ชาระคื นเป็ นรายเดื อน 35 งวด ในจานวนงวด
ละ 4.55 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา
6.375 ต่ อ ปี ) ตั้ งแต่ พ ฤษภาคม 2556 ถึ ง
เมษายน 2559
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ค วามเห็ น ว่า
เพื่ อ เสริ มสภาพคล่ อ ง และแบ่ ง เบาภาระของ
บริ ษ ัท ฯ จึ งมี ก ารท าสั ญ ญาปรั บ โครงสร้ างหนี้
ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 ขึ้น
ในเดือนกันยายน 2555 บริ ษทั ได้มีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ ยใหม่ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับ ที่ 104 เรื่ องการปรั บ โครงสร้ างหนี้
โด ยใช้ แ บ บ Effective rate as restructure debt
ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยใหม่เท่ากับ IRR 4.492%
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บริษทั ดีเอส รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จากัด
ประเภทธุรกิจ
: จาหน่ายน้ ายางข้นในท้องถิ่น จังหวัดระยอง
ความสั มพันธ์
: มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2554
ปี 2555
การซื้อนา้ ยางข้ น 60%
18,295
เป็ นผู ้จ าหน่ า ยน้ ายางข้น ในท้ อ งถิ่ น ของ
- รายการซื้ อสิ นค้า
จัง หวัด ระยอง และท าให้ บ ริ ษ ัท สามารถ
ประหยัดค่าขนส่ งได้
ราคาที่ ซ้ื อขายเป็ นราคาตลาด ณ ช่ วงเวลา
นั้ น โดยใช้ ใ บเสนอราคาของผู ้จ าหน่ า ย
อย่า งน้ อ ย 3 ราย และได้เปรี ย บเที ย บกับ
ราคากลาง จากสถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ
ทั้ง นี้ รายการระหว่างกัน ที่ เกิ ดขึ้ น เป็ นไป
ตามการดาเนิ นธุ รกิ จการค้าปกติ และเป็ น
ราคาที่กรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นว่า
เป็ นราคาที่ เหมาะสมเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ
ผูจ้ าหน่ ายน้ ายางข้นรายอื่ น ๆ ในช่ วงเวลา
เดียวกัน
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บริษทั ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จากัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการซื้ อ ขาย ให้เช่า พัฒนาและปรับปรุ งที่ดิน อาคารโรงเรื อน
สิ่ งปลูกสร้าง และอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้งจาหน่ายน้ ายางข้นในท้องถิ่น
จังหวัดระยอง และดาเนินกิจการให้เช่าอาคารสานักงาน
ความสั มพันธ์
: มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.ไทยฮั้วยางพารา
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2554
ปี 2555
1. การซื้อนา้ ยางข้ น 60%
2,252
เป็ นผู ้จ าหน่ า ยน้ ายางข้น ในท้ อ งถิ่ น ของ
- รายการซื้ อสิ นค้า
จังหวัดระยอง และ ราคาที่ซ้ื อขายเป็ นราคา
ตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยใช้ใบเสนอราคา
ของผู ้ จ าห น่ ายอย่ า งน้ อ ย 3 ราย แล ะ
ไ ด้ เป รี ย บ เที ย บ กั บ ร าค าก ล าง จ าก
สถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
ว่าเป็ นราคาที่ เหมาะสมเมื่ อเที ย บเคี ย งกับ
ผู ้ จ า ห น่ าย น้ าย าง ข้ น 6 0 % ร าย อื่ น
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
2. รายการเช่ าพืน้ ที่
- อาคารไตรภาคี ชั้น 2
เลขที่ 238/9
ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ 184 ตร.ม.

162

162 เพื่ อ ใช้ เป็ น ส านั ก งาน ใน ก รุ งเท พ ฯ
เนื่องจากเป็ นทาเลที่ ดีมีการเดินทางสะดวก
โดยทาเป็ นสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
กรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็ น ว่า เป็ น
ราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับการเช่าอาคาร
สานักงานทัว่ ไป ในบริ เวณใกล้เคียงกัน
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์
2. รศ.สุ พล อิงประสาร
3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการที่ ไ ม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร มี ขอบเขต หน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานงบการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง และเพี ย งพอ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และ/หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาคัดเลื อก
และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิ ดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาอนุ มตั ิ เป้ าหมาย แผนงาน และขอบเขตการตรวจสอบ รวมทั้ง
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ การให้คาแนะนาแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนการประสานงานกับฝ่ าย
จัดการ เพื่อให้ระบบการกากับดูแลมีประสิ ทธิ ภาพและถูกต้อง ตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อี กทั้งยังหารื อและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเรื่ องงบการเงิน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการพิจารณาข้อสังเกตของ
ผูส้ อบบัญชี ให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเสนอชื่ อผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและดาเนินการภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และเหมาะสม โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของทางการ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นงานที่เน้นหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่ องของ
การดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส การปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน การให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่ม และ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะนาไปสู่
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย

คณะกรรมการตรวจสอบ.
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งบการเงิน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2555
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
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