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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
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2557 สภาวะเศรษฐกิ จโลกมีการฟื้ นตัวดี ข้ ึ น เศรษฐกิ จหลายๆ ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้ น
จากปี ที่แล้ว เศรษฐกิ จของสหรัฐอเมริ กามีการขยายตัวดี ข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ทางสหภาพยุโรปมีการขยายตัว
เพิม่ ขึ้นแต่ยงั คงประสบปั ญหาการว่างงานและอาจเข้าสู่ ภาวะเงินฝื ด ในส่ วนของประเทศญี่ปุ่นมีการขยายตัว
เล็กน้อย และทางประเทศจีนมีการชะลอตัว
เศรษฐกิ จเอเชี ยมี การขยายตัวค่อนข้างต่ าในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี 2557 แต่มีแนวโน้มค่อยๆ
ปรับตัวดีข้ ึนตามการทยอยฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึ งนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ และนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายของรัฐบาลในแต่ละประเทศ และในหลายประเทศยังต้องเผชิ ญกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่ งรวมทั้งประเทศไทยเองด้วย
อย่างไรก็ตาม สาหรับการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ถุงมื อยาง มี การปรั บตัวเพิ่มขึ้ นโดยเน้นที่ตลาด
อาเซี ยน ซึ่ งทดแทนความต้องการที่ลดลงของตลาดสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มี
ความจาเป็ นทางการแพทย์และใช้ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อน
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าตลาดถุ งมือยาง ยังคงมี แนวโน้มที่ จะเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ตามกระแสความ
วิตกกังวลการรั กษาสุ ขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค ถึ งแม้ว่าบริ ษทั จะมี คู่แข่งทางการค้ามี ความเข้มแข็งขึ้ น
แต่บริ ษทั ยังเชื่ อมัน่ ในชื่ อเสี ยงที่เป็ นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ มีสินค้าและกระบวนการผลิ ตที่ ได้รับ
การรับรองคุณภาพ และมาตรฐานจากองค์การนานาชาติ
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)
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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 3,995,626,984 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ชาระค่าหุ น้ เต็ม
มูลค่าแล้ว 3,995,626,984 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
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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
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 - 2645 – 0109 โทรสาร 0 - 2645 – 0110

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
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ข้อมูลสรุป
ภาพรวมของการดาเนินงานและเหตุการณ์ที่สาคัญ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้นาส่ งงบการเงิน ประจาปี 2555 ต่อมาในการประชุ มสามัญ
ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2557 เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2557 จึ ง ได้ มี ก ารอนุ มั ติ ง บการเงิ น ประจ าปี 2555
ซึ่ งมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิงบการเงินประจาปี 2555 โดยที่ผสู ้ อบบัญชี ไม่แสดงความคิดเห็ น และมีวรรค
เน้นข้อมูล นอกจากนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นได้มอบอานาจให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดาเนิ นการต่างๆ เกี่ ยวกับงบ
การเงินประจาปี 2555 โดยไม่ตอ้ งจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ งบการเงินซ้ าอีกครั้ง และในการประชุมครั้ง
นี้ ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี ป ระจ าปี 2556 ขึ้ น แต่ ห ลัง จากนั้ น ทางส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มีคาสั่ง (เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557) ให้บริ ษทั แก้ไขงบ
การเงินประจาปี 2555 จึงทาให้บริ ษทั ต้องเร่ งดาเนิ นการแก้ไขงบปี 2555 ให้แล้วเสร็ จก่อนที่จะดาเนิ นจัดทา
งบการเงินประจาปี 2556 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สามารถจัดส่ งงบการเงินประจาปี 2556 ได้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2557 ที่ผา่ นมา
ในเดื อ นธั น วาคม 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 17/2557 เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ 19
ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้เปลี่ยนทางเลือกในการฟื้ นฟูกิจการโดยจัดทาเป็ นแผนเพิ่มศักยภาพทางธุ รกิจโดย
แบ่งออกเป็ นแผนการดาเนิ นการในทันที,แผนการดาเนิ นการระยะสั้น ซึ่ งจะดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน
6 เดือน และแผนดาเนิ นการระยะยาว ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ได้นาแผนเพิ่มศักยภาพทางธุ รกิจดังกล่าว เสนอให้ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ง 1/2557 พิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมีมติให้เพิ่มทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 998,906,746 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 3,995,626,984 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญ ใหม่ จ านวน 2,996,720,238 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม
ในอัตรา 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ ้นสามัญใหม่ ในราคา 0.10 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งหลังจากการจาหน่ายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วจะทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 3,995,626,984 บาท
นอกจากนั้น ยังมี ม ติ ให้อนุ ม ตั ิ แผนพัฒ นาศัก ยภาพทางธุ รกิ จตามที่ บ ริ ษ ทั ได้แจ้ง ต่ อตลาด
หลักทรัพย์แล้ว และมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น สาหรับ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพ โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดวงเงิน
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ในปี 2557 ยอดขายสิ นค้ารวม 846.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็ นเงิน 90.44 ล้านบาท
คิดเป็ น 11.95% บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขายเท่ากับ 841.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 7.34% ถึ งแม้ว่า
ต้น ทุ นขายจะเพิ่ ม ขึ้ นแต่ ยอดขายในปี 2557 มี ม ากกว่าปี 2556 จึ งส่ งผลให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ก าไรขั้นต้นเท่ ากับ
4.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีผลขาดทุนเท่ากับ 28.07 ล้านบาท
ในปี 2557 มี ลู ก หนี้ การค้ า -สุ ทธิ 56.13 ล้ า นบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2556 เป็ นเงิ น 20.33
ล้า นบาท คิ ด เป็ น 26.59% ส าหรั บ สิ น ค้าคงเหลื อ -สุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ในปี 2557 มี มู ล ค่ า 105.19 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ลดลง 25.71 ล้านบาท หรื อ ลดลง 19.63%
สาหรับหนี้ สินรวมปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 638.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็ นเงิน 5.13
ล้านบาท คิดเป็ น 0.81% ซึ่ งมี หนี้ สิ นหมุ นเวียนเท่ ากับ 563.80 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 32.75 ล้านบาท คิดเป็ น
6.17% ซึ่งเป็ นผลมาจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
บริ ษ ทั ฯ มี หนี้ สิ นไม่หมุ นเวียนมู ล ค่าเท่ ากับ 74.38 ล้านบาท ลดลง 27.62 ล้านบาท คิ ดเป็ น
27.08% เมื่ อเที ยบกับ ปี ก่ อน เนื่ องจากการลดลงของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาปรั บ โครงสร้ างหนี้ และหนี้ สิ น
ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ น และในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในปี 2557 แสดงส่ วนขาดทุนสะสมเกิ นทุ น 225.98
ล้านบาท
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 กราฟแสดงสินทรัพย์รวมของบริษัท
สินทร ัพย ์รวม

ล้ านบาท
800

752

649
600

491

485
412

400
200
0
2553

2554

2555

2556

2557

 กราฟแสดงรายได้จากการขายถุงมือยาง
รายได้จากการขาย

ล้ านบาท
1200

1009

991

1000

818

800

756

847

600

400
200
0
2553

2554

2555

2556

2557
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

 กราฟแสดงส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู ถ
้ อ
ื หุน
้

ล้ านบาท
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250

25

6

2553

2554

2555

2556

2557

-148
-201

-226
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

ภาพรวมทางการเงิน
รายการ
งบกาไรขาดทุน
รายได้
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

2557

2556

2555

(หน่ วย : พันบาท)
2554
2553

226,344
620,369
846,713
13,204

178,857
577,410
756,267
9,674

161,679
656,120
817,799
8,575

157,328
834,650
991,978
34,264

127,885
881,455
1,009,340
21,031

859,917

765,941

826,374

1,026,242

1,030,371

-841,981
-64,340
-31,423
-

-784,341
-55,691
-31,273
44,484
-

-906,189
-48,740
-34,227
-72,593
27,349

-967,166 -1,015,043
-51,152
-55,208
-26,044
-24,754
4,029

-

-841,981

-826,821 -1,034,400 -1,044,363 -1,099,034

-77,827
-

-72,198
-

-228,776
-5,470

-18,120

-68,663
-

-77,827

-72,198

-206,897

-18,120

-68,663
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายการ
งบดุล
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ

รายงานประจาปี 2557

2557

2556

2555

(หน่ วย : พันบาท)
2554
2553

64,064
105,190
171,868
224,351

85,777
130,895
219,287
249,810

53,579
180,885
242,609
233,506

90,047
333,038
430,895
306,912

84,359
196,937
291,498
340,656

รวมสินทรัพย์

412,202

484,899

491,365

752,750

649,680

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

359,430
175,923
563,802
74,380

320,231
179,945
531,054
101,998

370,136
155,974
560,506
131,677

388,859
178,658
589,575
157,095

301,453
193,154
622,280
0

638,182

633,052

692,183

746,670

623,722

998,906
-270,902
-975,863

998,906
-270,902
-898,036

499,453
103,688
-825,838

499,453
103,688
-597,062

499,453
103,688
-577,183

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

-225,980

-148,153

-200,818

6,079

25,958

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

412,202

484,899

491,365

752,750

649,680

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

6,508
-14,582
8,073

-29,812
-16,106
40,388

48,713
-18,648
-23,075

-13,311
-8,725
18,876

96,395
-33,605
-71,436

ยอดคงเหลือสิ้นงวด

2,615

2,615

8,145

1,155

4,315

-0.23
-

-0.15
-

-0.40
-

0.012
-

0.16
-

-0.08

-0.09

-0.46

-0.037

-0.137

สินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกิน(ต่ากว่า)หุน้ มูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม

ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน

รายงานประจาปี 2557

2557

2556

2555

2554

2553

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.30

0.41

0.43

0.73

0.58

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

0.12

0.17

0.11

0.17

0.18

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

11.30

10.85

10.88

11.38

10.89

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

32.30

33.63

33.54

32.09

33.52

7.13

5.03

3.53

3.65

4.06

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

0.56%

-3.71%

-10.81%

2.50%

-0.32%

อัตรากาไรสุทธิ (%)

-9.19%

-9.55%

-27.97%

-1.83%

-6.88%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

-2.82

-4.27

-3.44

122.82

24.03

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

-1.48

-1.31

0.30

-1.77

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

0.00%

0.00%

-5.68
0.00%

0.00%

0.00%

อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง (ครั้ง)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

งบการเงินของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2553-2557) โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 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
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายอภิชาติ สายะสิ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4229
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9945
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2557 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 ทั เอเอ็นเอส ออดิ ท จากัด และค่ าบริ ก ารอื่ น (Non-audit Service Fee) เช่ น ค่ าที่ พ กั , ค่ าเดิ นทางและ
ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งส าหรั บ ผู ต้ รวจสอบไปปฏิ บ ัติง านที่ จงั หวัด ระยอง ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท
โดยสรุ ปได้ตามตาราง ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
รายการ

บจก. เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ รี่ เซอร์ วสิ เซส
ปี 2555

บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(Audit Fee)

950,000.-

950,000.-

950,000.-

350,400.-

1,400,000.- 1,500,000.-

2. ค่าบริ การอื่น
(Non-audit Service Fee)

68,770.-

68,175.-

97,650.-

12,790.-

136,900.-

363,190.-

1,536,900.- 1,604,341.-

รวม

1,018,770.- 1,018,175.- 1,047,650.-

(งบแก้ไข)

ปี 2556

ปี 2557

104,341.-
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินงาน
ในปี 2557 ยอดขายสิ นค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยมีผลกาไรขั้นต้นเท่ากับ 4.73 ล้านบาท
คิดเป็ นกาไร 0.56% ของยอดขาย เนื่ องจากได้ขายสิ นค้าในปริ มาณที่มากขึ้นและสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
ได้ดีข้ ึ น จึ งส่ งผลให้บ ริ ษทั มี กาไรขั้นต้น แม้ว่าในปี 2557 ราคายางธรรมชาติได้ปรับตัวลดลงถึ ง 23.9%
ซึ่ งก็หมายถึงราคาขายถุงมือที่ลดลงตามไปด้วย

ผลการดาเนินงาน
รายได้ รวม
รายได้รวมในปี 2557 เป็ นเงิ นเท่ากับ 859.92 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้รวม
765.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นเป็ นจานวน 93.98 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ น 12.27% ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่บริ ษ ทั
สามารถดึงส่ วนแบ่งตลาดในส่ วนของถุงมือแพทย์ จากทวีปยุโรปที่หายไปกลับคืนมาได้ และจากการขยาย
ตลาดภายในประเทศในส่ วนของถุงมือแพทย์ใช้ในโรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและอิเล็กทรอนิกส์
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษ ัท ฯ มี ต้น ทุ น ขายในปี 2557 เท่ า กับ 841.98 ล้านบาทเมื่ อ เที ย บกับ ปี 2556 อยู่ที่ 784.34
ล้า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น 57.64 ล้า นบาทคิ ด เป็ น 7.35% ซึ่ งผัน แปรตามยอดขายที่ เพิ่ ม ขึ้ น และเมื่ อ พิ จ ารณา
ถึงอัตราส่ วนต่อยอดขายในปี 2557 มีอตั ราส่ วนเป็ น 99.44% จึงส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 22.16 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ที่มีมูลค่าเท่ากับ 17.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิ น 4.61 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้น 26.27% เมื่ อเที ยบกับ
ปี ก่อนเนื่องมาจากค่านายหน้าในการไปทาตลาดในประเทศจีน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
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กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลประกอบการส าหรั บ ปี 2557 ขาดทุ น สุ ท ธิ อ ยู่ที่ 77.83 ล้านบาท ซึ่ งขาดทุ น
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2556 ที่ มี ยอดขาดทุ น สุ ท ธิ เท่ ากับ 72.20 ล้านบาท หรื อขาดทุ น เพิ่ ม ขึ้ น 7.80% เนื่ องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น 8.65 ล้านบาท และในปี 2557 ไม่ มี การกลับ รายการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ในขณะที่ปี 2556 มีการกลับรายการจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร-สุ ทธิ 44.48 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ในปี 2557 และปี 2556 มี สิ น ทรั พ ย์รวม412.20 ล้านบาท และ 484.90 ล้านบาท ตามล าดับ
โดยสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ถาวร
ปี 2557 มี ลู ก หนี้ ก ารค้า-สุ ทธิ 64.06 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2556 ซึ่ งมี ลู กหนี้ การค้าสุ ท ธิ
85.78ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.32
สาหรับสิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิของบริ ษทั ในปี 2557มีมูลค่า 105.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556
มีสินค้าคงเหลือ-สุ ทธิ มูลค่า 130.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.64
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น-สุ ทธิ ปี 2557 เท่ า กั บ 240.33 ล้ า นบาท เปรี ยบเที ย บกั บ ปี 2556
มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-สุ ทธิ 265.61 ล้านบาท
หนีส้ ิ น
หนี้สินรวมปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 638.18 และ 633.05 ล้านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ้น
5.13 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 0.81 ซึ่ งแยกเป็ นส่ วนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาวดังนี้
หนี้ สินหมุ นเวียนปี 2557 และ ปี 2556 มี มู ลค่าเท่ ากับ 563.80 และ 531.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
32.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.17 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้ นของเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นเป็ น
ส่ วนใหญ่
หนี้ สินไม่หมุนเวียนปี 2557 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 74.38 ล้านบาท และ 102.00 ล้านบาท
ตามล าดับ ลดลง27.62 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.08 เนื่ อ งจากหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาปรั บ โครงสร้ างหนี้
จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมในปี 2557 และปี 2556 มีส่วนขาดทุนสะสมเกินทุนของผูถ้ ือหุ ้นมีมูลค่า
เท่ากับ 225.98 ล้านบาท และ และ 148.15 ล้านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ้น 77.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.53
เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2557
สาหรับ ปี 2557 ในการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 29 ธันวาคม 2557
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิ ม 998,906,746 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
3,995,626,984 บาท โดยการออกหุ ้น สามัญ ใหม่ จานวน 2,996,720,238 หุ ้น มู ล ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม ในราคา 0.10 บาท
เมื่อบริ ษทั ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วเสร็ จเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ส่ งผลให้บริ ษทั มีทุน
จดทะเบียนเท่ากับ 3,995,626,984 บาท และมีทุนที่ชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 3,995,626,984 บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้เริ่ มดาเนิ นธุ รกิจตั้งแต่
ปี 2531 และได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ประกอบธุ รกิ จหลักเป็ นผูผ้ ลิ ต
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 แกรมมาส าหรับ
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
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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)
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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

EN ISO 13485
ISO 13485 under CMDCAS

3
4
5

6

ความหมาย

ปี ที่
ได้ รับ

ผู้ให้ การรับรอง

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบริ หารคุณภาพ
มาตรฐานควบคุมเรื่ องการผลิตเครื่ องมือแพทย์
และสามารถส่ งถุงมือยางไปขายยังยุโรปและ
ประเทศแคนนาดาได้

2002

TUV Rheinland

2009

TUV Rheinland

GMP : Good Manufacturing
Practice

มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตเครื่ องมือแพทย์

2006

กระทรวงสาธารณสุ ข

MDD : Medical Device Directive

มาตรฐานเครื่ องมือแพทย์ของยุโรป

2007

TUV Rheinland

510K

มาตรฐานรับรอง FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

Health Canada

มาตรฐานเครื่ องมือแพทย์ของประเทศแคนาดา

2009

FDA (U.S. Food and Drug
Administration)
Therapeutic Products
Directorate Medical Devices
Bureau Canada
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ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลกู ค้า (Order Shipment)
แสดงปริ มาณการจัด ส่ งถุ ง มื อ ให้ ลู ก ค้ า ตั้ง แต่ ปี 2553 – 2557 โดยแยกเป็ นรายปี และ
เปรี ยบเทียบเป็ นรายไตรมาส

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ั ดส่งให้ ลูกค้ าปี 2553 – 2557

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ั ดส่งให้ ลูกค้ าแยกตามไตรมาสของปี 2553 - 2557

ล้ านชิน้

่ ด
ปริมาณถุงมือยางทีจ
ั ส่งให้ลูกค้า รายไตรมาส
ปี 2553 - 2557

1,000
800

230

600

178

400

185

200

242

218

181

158

159
164
168

141

170

135

145

131
130

132

169
166
138

-

2553

2554
Q1

2555
Q2

2556
Q3

2557

Q4
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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 งด าเนิ น นโยบายการกระจายสิ น ค้าไปต่ างประเทศ และในปี 2557 มี ย อดขาย
ในต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 70.05 และในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 29.95 โดยมีรายละเอียดในการจัดส่ ง
ไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้

สั ดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2557 และ ปี 2556
สัดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2557 และปี 2556
100%
80%

26.51%

28.22%

กลุ่มประเทศแถบเอเชีย

60%
50.96%

38.53%

40%

กลุ่มประเทศแถบยุโรป
กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ

20%
20.83%

0%

กลุ่มในประเทศ

31.78%

1.69%

1.47%

2556

2557

กลยุทธ์และแนวทางการแข่งขันด้านการตลาด
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- บริ ษทั ฯ รับคาสัง่ ซื้ อล่วงหน้า 1-3 เดือน เพื่อที่จะวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้แม่นยายิง่ ขึ้น
เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการผันผวน และไม่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
22

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

- สาหรั บ การก าหนดราคา บริ ษ ทั ฯ จะคานึ งถึ งต้นทุ นวัตถุ ดิบ, อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ, ปริ มาณการสั่งซื้ อและสัดส่ วนของขนาดถุงมือต่อรายการการสั่งซื้ อ และเปรี ยบเทียบราคาของ
ถุงมือของคู่แข่งในท้องตลาดมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขาย
- ช่ องทางการจาหน่ าย คือ ขายผ่านตัวแทนขายและจาหน่ ายเองโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ได้แบ่ง
ลู ก ค้า ออกเป็ นกลุ่ ม ประเทศ ทั้ง นี้ ในปี 2557 เน้ น นโยบายจ าหน่ า ยในกลุ่ ม ประเทศแถบเอเชี ย และ
ขายภายในประเทศมากขึ้น เนื่ องจากการลดลงของยอดขายอเมริ กา ซึ่งเป็ นผลมาจากการพัฒนาด้านการลด
ต้นทุนของผูน้ าทางการผลิ ตถุ งมืออย่างประเทศ มาเลเซี ย มีผลกระทบ เนื่ องจากราคาที่ปรับตัวลดลงอย่าง
มากของถุ งมือยางสังเคราะห์ ซึ่ งส่ งผลให้ส่วนต่างของราคาขายของถุ งมื อชนิ ดนี้ ของบริ ษทั และคู่แข่ง
มาเลเซี ย สู งขึ้นถึง 20-30% ตั้งแต่ปี 2555 ทาให้บริ ษทั ต้องปรับแผนการตลาด โดยมุ่งเน้นการขยายตลาด
แถบภูมิภาค เอเชีย และตลาดในประเทศ อีกทั้งการจาหน่ ายในประเทศยังเป็ นการลดความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ ยน และสามารถเพิ่มส่ วนปั นผลกาไรเพิ่มมากกว่าการขายต่างประเทศ ตลาดที่มุ่งเน้นจะขยายจะ
เป็ นกลุ่มตลาดที่ยงั คงมีส่วนปั นผลกาไรในตลาด ถุงมือศัลยกรรม ถุงมือแม่บา้ น และกลุ่มถุงมือคลีนรู ม
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้าเก่าควบคู่ไปกับการหาลู กค้าใหม่ท้ งั ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มุ่งเน้นเข้าสู่ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารในประเทศ และกลุ่มเวชภัณฑ์ที่
จะมีกาไรสู งกว่าขายให้โรงพยาบาล
ภาวะการแข่งขั น
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมถุงมือยางจานวน 20 ราย และมีส่วน
แบ่งในตลาดโลกร้อยละ 22 ถือเป็ นผูส้ ่ งออกอันดับ 2 ของโลก ซึ่งผูป้ ระกอบการทัว่ โลกสามารถผลิตถุงมือ
ออกสู่ ตลาด คิดเป็ นร้อยละ 90 ของความต้องการทัว่ โลก โดย 22% ของความต้องการทั้งหมดจะเป็ นถุงมือ
ผ่าตัดศัลยกรรม และอีก 75% เป็ นถุงมือแพทย์ และถุงมือประเภทอื่นๆ
ปี 2557 รายได้จากการส่ งออกของอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย อยูท่ ี่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท
โดยคิ ด เป็ น ร้ อยละ 95 ของยอดผลิ ตทั้งหมดในประเทศ และร้ อยละ5 เป็ นการบริ โภคภายในประเทศ
ในขณะที่มาเลเซี ย มีรายได้จากอุตสาหกรรมนี้ ประมาณ 9 หมื่นล้านบาทต่อปี
ในปี 2557 การเจริ ญเติ บ โตของตลาด คิ ด เป็ น 10% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2556 ซึ่ งท าให้
อุตสาหกรรมนี้ เป็ นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เนื่ องจาก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องแม้ในภาวะเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวเพราะถุงมือยางเป็ นสิ นค้าที่จาเป็ นที่ใช้ในทางการแพทย์และภาคอุตสาหกรรม
23

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2557 ในช่วงต้นปี จะยังคงชะลอตัว แต่ฟ้ื นตัวดีข้ ึนในครึ่ งปี หลังนั้น
ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ใช้ในทางการแพทย์ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่ น
อุตสาหกรรมอาหาร, บริ การ และอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิ คส์ จึงส่ งผลให้บริ ษทั มียอดจาหน่ ายถุงมือยาง
ภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เล็กน้อย
บริ ษ ทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่า สิ นค้าของบริ ษ ทั ยังเป็ นที่ ยอมรับ ทั้งในประเทศและตลาดต่ างประเทศ
เนื่ องจากมีกระบวนการผลิ ตที่ได้รับการรับรองคุ ณภาพ และมาตรฐานจากองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง
รวมทั้งการสร้ างสัมพันธ์ อนั ดี กบั ตัวแทนจาหน่ ายและลู กค้า พร้ อมการวางแผนพัฒนากาลังการผลิ ตใน
อนาคตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย และเพิม่ กาลังการซักถุงมืออ๊อฟไลน์ก็จะทาให้บริ ษทั สามารถผลิตถุงมือได้
ตรงต่อความต้องการของตลาด
ตลาดในประเทศ
การจาหน่ายถุงมือยางในประเทศของบริ ษทั มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้ถุงมือประเภทผ่าตัดศัลยกรรม, ถุงมือแพทย์เสตอร์ ไรด์ ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้น ถุงมือยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ก็มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน สาหรับ
ถุ งมื อแม่ บ ้านจะมี ก ารขยายตลาดเข้า สู่ Flock Line และถุ งมื อ ยางแบบบาง ซึ่ งคาดว่าจะท าให้ บ ริ ษ ัท มี
ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นไปอีก

ตลาดต่างประเทศ
สาหรับการจาหน่ ายถุงมือในต่างประเทศของบริ ษทั มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
กลางปี 2557 เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ชะลอตัว แต่ในช่วงปลายปี 2557 เศรษฐกิ จโลกมีการฟื้ นตัว
ดีข้ ึน จึงส่ งผลให้ยอดขายในต่างประเทศของบริ ษทั ปรับสู งขึ้นกว่าช่วงต้อนปี โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทางแถบ
ประเทศยุโรป บริ ษทั คาดว่าในปี 2558 ยอดจาหน่ายถุงมือของบริ ษทั จะมีการปรับตัวสู งขึ้น เนื่ องจากเป็ น
สิ นค้าที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ และใช้ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อ นตามกระแสความวิตกกังวล
การรักษาสุ ขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่มีแนวโน้มจะเจริ ญเติบโตเร็ วที่สุดคือ
ถุงมือสาหรับการใช้งานทัว่ ไปและถุงมือที่ใช้ในครัวเรื อน โดยเฉพาะถุงมือแม่บา้ นที่มีแนวโน้มจะเติบโต
ในอนาคต แต่มีคู่แข่งทางการค้าน้อยราย อย่างไรก็ตามในตลาดโลกถุ งมือที่ใช้ในการแพทย์ก็ยงั คงมีส่วน
แบ่งทางตลาดเป็ นอันดับ 1 และยังเป็ นตลาดใหญ่ที่บริ ษทั มุ่งเน้น
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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 ษ ั ท ฯ ได้ เริ่ ม ผลิ ต น้ ายางข้ น 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 ช่ วงเวลานั้น และ มีการเปรี ยบเทียบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วง
เวลาเดียวกันและเปรี ยบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ
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กราฟเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง ปี 2557 และ ปี 2556
ต้ นทุนการผลิต (%)
100%

80%

60%

ต้ นทุนอื่นๆ
ค่าไฟฟ้า
ค่าเสื่อมราคา
ค่าแรงงาน
เคมีภณ
ั ฑ์
เชื ้อเพลิง
น ้ายางข้ น 60%

15.38

12.21
4.11
5.49

4.43
4.30

14.01

13.27

8.46

9.34

11.06

12.28

40%
41.00
44.66

20%

0%

ปี 2556

ปี 2557

กราฟเปรียบเทียบราคาน้ายางข้น 60% ตั้งแต่ปี 2553 – 2557
บาท/กก.

ราคาน้ายางข้น 60% ( มกราคม - ธันวาคม ) ปี 2553 - 2557
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2554
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2555
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47.5

43.7
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0
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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 มีกระบวนการผลิ ตที่ทนั สมัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปตามมาตรฐานสากล เช่ น
ISO 10282, ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, มอก. 538-2548, มอก.
1056-2548 และ มอก. 2505-2553 มอก. ถุ งมื อใช้ในอุ ตสาหกรรมอาหาร โรงงานได้รับ ใบอนุ ญ าตผลิ ต
เครื่ องมือแพทย์เพื่อขายในประเทศไทยและส่ งออกต่างประเทศ จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เช่ น ถุ งมื อสาหรั บการศัล ยกรรมและถุ งมื อสาหรั บการตรวจโรค และยังได้รับมาตรฐานระบบ
บริ หารงานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485, EN ISO 13485 และ 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 นระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลจนได้รั บการรับรองจากองค์การอาหาร
และยาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) เรี ยบร้อยแล้ว
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2548 - 2557 มีดงั นี้

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศ

ล้ านบาท

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศเป็ นร้อยละ
ร้อยละของยอดจาหน่ ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศ
และต่างประเทศ ปี 2548 ถึง 2557
100%
80%
92.0%
60%

93.9%

95.8%

88.5%

88.0%

87.9%

84.1%

80.0%

73.5%

20.0%

26.5%

2555

2556

40%
20%

8.0%

6.1%

4.2%

11.6%

12.0%

12.1%

15.9%

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

70.1%

30.0%

0%

ร้ อยละยอดจำหน่ ำยถุงมือยำงในประเทศ

2557

ร้ อยละยอดจำหน่ ำยถุงมือยำงต่ ำงประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชื้ อเพลิง
- นา้ ยางข้ น 60%
น้ ายางข้น 60% เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง ในปี 2557 ราคาน้ ายางข้นมีแนวโน้มลดลง
โดยในไตรมาสแรกของปี มีราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 48.81 บาท/กก. ในไตรมาสที่ 2 มี ราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 45.65 บาท/กก.
ไตรมาสที่ 3 มีราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 44.47 บาท/กก. และไตรมาสที่ 4 มี ราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 35.88 บาท/กก. สาหรับราคา
เฉลี่ยของปี 2557 อยูท่ ี่ 43.69 บาท/กก. ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 19.25
เพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในการขาดแคลนวัต ถุ ดิ บ และราคาของวัต ถุ ดิ บ บริ ษ ัท ฯ
จึ ง สั่ ง ซื้ อ น้ ายางข้น จากผู จ้ าหน่ า ยวัต ถุ ดิ บ หลายรายในจัง หวัด ระยอง โดยท าสั ญ ญาซื้ อ ล่ ว งหน้ า และ
เปรี ยบเทียบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 ราย ในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมกับเปรี ยบเทียบกับราคา
กลาง จากสถาบันวิจยั ยางนอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังพิ จารณาถึ งระยะเวลาในการชาระเงิ นค่าสิ นค้า (Credit
Term) ประกอบด้วย
- นา้ ยางสั งเคราะห์
ในส่ วนของน้ ายางสั งเคราะห์ ในไตรมาสแรกของปี 2557 ราคาเฉลี่ ย อยู่ที่ 34.37 บาท/กก.
ในไตรมาสที่ 2 มี ราคาเฉลี่ ย อยู่ที่ 34.01 บาท/กก. ไตรมาสที่ 3 มี ราคาเฉลี่ ย อยู่ที่ 36.10 บาท/กก. และ
ไตรมาสที่ 4 มี ราคาเฉลี่ ยอยู่ที่ 36.34 บาท/กก. ส าหรั บ ราคาเฉลี่ ยของน้ ายางสังเคราะห์ ในปี 2557 อยู่ที่
35.29 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 3.27 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ที่มีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 34.17 บาท/กก.
ถึงแม้ราคาโดยเฉลี่ยของน้ ายางสังเคราะห์จะสู งกว่าปี ก่อน และในอนาคตเคมีภณ
ั ฑ์มีแนวโน้ม
ที่ จะปรั บ ตัวสู งขึ้ น บริ ษ ัท ฯ จึ งป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ โดยการจัดหาผูจ้ าหน่ ายเคมี ภณ
ั ฑ์ หลายราย
ทั้งซื้ อผ่านตัวแทนและนาเข้าเคมีภณ
ั ฑ์เองโดยตรง รวมทั้งการควบคุมกระบวนผลิตเพื่อลดการสู ญเสี ยและ
สิ้ นเปลือง
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- กะลาปาล์ม
บริ ษ ัท ใช้ ก ะลาปาล์ ม เป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไอความร้ อ นแทนน้ ามัน เตา ตั้ง แต่ ปี 2551
โดยสั่งซื้ อกะลาปาล์มจากตัวแทนจาหน่ ายในประเทศมาเลเซี ย และ อิ นโดนี เซี ย เป็ นหลัก สาหรับ ราคา
เฉลี่ยของกะลาปาล์มในปี 2551 เท่ากับ 2.34 บาท/กก. ในปี 2552 เท่ากับ 2.55 บาท/กก. ปี 2553 เท่ากับ 2.63
บาท/กก. ปี 2554 เท่ากับ 2.94 บาท/กก. ปี 2555 เท่ากับ 3.63 บาท/กก. ในปี 2556 เท่ากับ 3.01 บาท/กก.
สาหรับราคาเฉลี่ยของกะลาปาล์มในปี 2557 เท่ากับ 3.135 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 41.52 % เมื่อเทียบกับปี 2556
บริ ษ ทั ป้ องกัน ความเสี่ ย งเรื่ องของการขาดแคลนเชื้ อเพลิ งในช่ วงฤดู ฝ น โดยการท าบันทึ ก
ข้อตกลงในการเก็บกะลาปาล์ม กับตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั และได้ศึกษาถึงความเป็ นไปได้ที่จะจัดหา
วัสดุชนิดอื่นที่ให้พลังงานความร้อนใกล้เคียงกันและมีภายในประเทศมาทดแทน
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 านการผลิต
หากบริ ษทั ฯ วางแผนการผลิต ผิดพลาดจะส่ งผลให้มีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น และมีตน้ ทุนการ
ผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น ตามไปด้ว ย เช่ น การผลิ ต สิ น ค้า ปริ ม าณมากกว่า ใบสั่ ง ซื้ อ ท าให้ ส่ วนที่ เหลื อ ต้องเก็ บ เข้า
คลังสิ นค้า หรื อ การผลิ ตสิ นค้าที่ ไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด, ปั ญหาของเครื่ องจักรที่มีอายุการใช้งานมา
นานส่ งผลให้ผลิตสิ นค้าไม่ได้คุณภาพตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการผลิต
และส่ งผลกับสิ นค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนของบริ ษทั
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เพื่ อป้ องกัน ความเสี่ ย งในเรื่ องนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจัดการจะจัด ประชุ ม ร่ วมกับ ฝ่ ายโรงงาน เป็ น
ประจาทุ ก เดื อน เพื่ อหาสาเหตุ ของปั ญ หาต่ างๆ รวมทั้งวางแผนงานร่ วมกัน เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงและ
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้จ ากการจ าหน่ า ยถุ ง มื อ ยาง เป็ นในรู ป แบบเงิ น ตราต่ า งประเทศ ดัง นั้ น หากมี ก าร
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ จะส่ งผลต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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 นมาบริ ษทั ถูกตั้งค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญทุกปี เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ
จึงกาหนดให้ลูกค้าที่มียอดหนี้ คา้ งชาระ ต้องชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นก่อน บริ ษทั ฯ จึงจะจัดส่ งสิ นค้าตามคาสั่ง
ซื้ อใหม่ และในส่ วนของลูกค้ารายใหม่บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายจาการให้เครดิตแก่ลูกค้า เป็ นเงื่อนไข
L/C At sight , D/P At sight หรื อการชาระเงินค่าสิ นค้าล่วงหน้าก่อนการจัดส่ งสิ นค้า
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 ฯ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2558 จากเดิ ม มี ทุ น จดทะเบี ย นเท่ า กั บ
998,906,746 บาท เป็ น 3,995,626,984 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 3,995,626,984 หุ น้ มูลค่า หุน้ ละ 1 บาท

ผู ถ้ อื หุ้น
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 และสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล

จานวนหุ้น

(%)

1

MISS CHUN-CHING TENG

288,542,322

7.221

2

น.ส. โชติรส อัฑฒกรวโรดม

273,825,420

6.853

3

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก

266,556,874

6.671

4

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

253,180,068

6.336

5

บริ ษทั ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จากัด

229,545,756

5.745

6

นางมยุรี ยงวิศุทธ์

189,527,699

4.743

7

นายวัชริ นทร์ อบเชย

179,425,216

4.491

8

น.ส.จารุ ณี ชูตระกูล

123,400,000

3.088

9

นายจิรสี ห์ เตชาชาญ
นายนัฐวุฒิ จันทร์สุข

123,400,000

3.088

118,464,000
1,949,759,629

2.965
48.797

3,995,626,984

100.000

10

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ

รวมทั้งสิ้น
ทีม่ า : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
ของแต่ละปี
33

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

34

รายงานประจาปี 2557

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

คณะกรรมการบริษัท
1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
ตาแหน่ ง



ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทย อุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



65 ปี

ทีอ่ ยู่



33/139 หมู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 16 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา



วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่ นที่ 4414)
ปริ ญญาโท สาขาส่ งเสริ มการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) DAP ปี 79/2009

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557



กรรมการบริ ษทั 18/18 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน



-ไม่มี2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2552 - 2554
กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
2552 - 2553
อธิ บดี กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
2548 - 2552
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545 - 2548
อธิบดี กรมวิชาการเกษตร

* เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสื อรับรองบริษัท ในปี 2557
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

2. นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
ตาแหน่ ง



รองประธานคณะกรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



60 ปี

ทีอ่ ยู่



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

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม / หลักสู ตร



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557



กรรมการบริ ษทั 1/18 ครั้ง
(ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557)

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)



-ไม่มี-

ประวัติการทางาน



2557 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – 2556
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไอแอ๊ค จากัด
2546 – 2554
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั ไทยเบเวอเรจแคน จากัด

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2557
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น รองประธานกรรมการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2558
(เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสื อรับรองบริษัท ในปี 2557)
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
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3. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ประวัติการทางาน





กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
68 ปี
190 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10250
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- การกากับดูแลกิจการสาหรับ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่ นที่ 5
- ผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสู ง รุ่ นที่ 6
สานักงานศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม
กรรมการบริ ษทั 1/18 ครั้ง
(ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557)
-ไม่มี2557 – ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อีสเทิร์น เอเนอร์ จ้ ี พลัส จากัด
2554 – 2555
กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดการ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
2552 – 2553
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั หลักทรัพย์ นครหลวงไทย จากัด

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2557
(เป็ นผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษทั ตามหนังสื อรับรองบริษทั )
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4. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
ตาแหน่ ง
อายุ
ทีอ่ ยู่
คุณวุฒิการศึกษา

 กรรมการ(กรรมการบริ หาร)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
 64 ปี
 60 ซ.ลาดพร้าว 47(สะพาน 2) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10310
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ College of Notre Dame,U.S.A.
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 -ไม่มี -ไม่มี-

การอบรม / หลักสู ตร
จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มีคิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ(กรรมการบริ หาร)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2552 – 2554
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกิจการต่างประเทศและสถาบัน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2547 – 2552
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการค้าต่างประเทศ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2544– 2547
กรรมการ
บริ ษทั เอสซีบี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
2541 – 2544
กรรมการ
บริ ษทั สยามสามัคคี ลิสซิ่ ง จากัด
* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2558
(เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสื อรับรองบริษัท)
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5. พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์
ตาแหน่ ง



กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



81 ปี

ทีอ่ ยู่



261 หมู่ 3 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาตรี วทบ.(ทบ) มหาวิทยาลัย ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม / หลักสู ตร



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557



-ไม่มี-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)



-ไม่มี-

ประวัติการทางาน



2558 – ปัจจุบนั กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – 2557
กรรมการ
บริ ษทั อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ จี พลัส จากัด
2553 – 2554
กรรมการ
บริ ษทั สมาชิกส่ งเสริ ม จากัด
2551 – 2552
กรรมการ
บริ ษทั 304 ไอพี 3 จากัด
2550 – 2550
กรรมการ
บริ ษทั สวนกิตติ จากัด

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2558
(เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสื อรับรองบริษัท)
39

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

6. นางอาภาวดี มีคุณเอีย่ ม
ตาแหน่ ง

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ

 67 ปี

ทีอ่ ยู่

 27/1 ซอยพหลโยธิน37 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10900

คุณวุฒิการศึกษา

 ปริ ญญาโท MBA ST. Louis University, U.S.A
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม / หลักสู ตร

 -ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557

 -ไม่มี-

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)



0.063 % เท่ากับจานวนหุ น้ 2,532,540 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

คิดเป็ น (%)
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการบริ ษทั
RCL (PUBLIC) CO., LTd
2542 – 2552
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่
26 กุมภาพันธ์ 2558

ประวัติการทางาน

 2558 – ปัจจุบนั

40

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

7. รศ.สุ พล อิงประสาร
ตาแหน่ ง



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



77 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 2557



กรรมการบริ ษทั 16/18 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 5/7 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

41

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

8. นางวิไล ฉัททันต์ รัศมี
ตาแหน่ ง



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



62 ปี

ทีอ่ ยู่



67/30 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร 10210

คุณวุฒิการศึกษา



ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม



จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP 13/2001
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP Refresher Course 2/2006
กรรมการบริ ษทั 16/18 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

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)

42

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

 กรรมการบริษทั (ออกจากตาแหน่ งระหว่างปี 2557)
1. นายหลิน ฟู ไหล
ตาแหน่ ง



กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



59 ปี

ทีอ่ ยู่



9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100

คุณวุฒิการศึกษา



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
วิทยาลัยเจิงซิง ประเทศไต้หวัน

การอบรม



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2557



กรรมการบริ ษทั 1/18 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

0.958 % เท่ากับจานวนหุ น้ 38,273,179 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2558

ประวัติการทางาน

2555- มี.ค. 2557



ก.ย.-ต.ค. 2555
ส.ค.-ก.ย. 2555
2545 - 2552

กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
43

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

2. นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์
ตาแหน่ ง



กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



34 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 2557



กรรมการบริ ษทั 11/18 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2555-ธ.ค. 2557



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 ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

44

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

3. นายธนา เอือ้ วิทยา
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่



คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม





จานวนครั้งในการประชุ ม 
ในปี 2557
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน


กรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
44 ปี
70 ถนนวิภาวดีรังสิ ต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
University of Exeter, Exeter, United Kingdom
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
City University, London, United Kingdom
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) FSD 22/2013 ,DAP 109/ 2014, DCP 193/2014
กรรมการบริ ษทั 18/18 ครั้ง
-ไม่มี2556-ธ.ค. 2557 กรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2543-2555
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั นิโค รี ซอร์ ส แมเนจเม้นท์ จากัด
2537-2555
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั นิจิ (ประเทศไทย) จากัด
2542-2549
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ยู.เอ็ม.พี. คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด

* เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสื อรับรองบริษัท ในปี 2557
** ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

45

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

4. นายปอก้วน กิตติศรีไสว
ตาแหน่ ง



กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



51 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
ในปี 2557



กรรมการบริ ษทั 15/18 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน



0.067 % เท่ากับจานวนหุ น้ 2,688,796 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2558
2555-ม.ค. 2558
2553-2555
2553-ม.ค.2556
2548-2555
2543-2548
2534-2543

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคนิค
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการบริ ษทั
บจก.แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส
กรรมการบริ ษทั
Fujian TaiSheng Petrochemical Co., Ltd. &
Fujian TaiHua Shi Hua Co., Ltd.
Managing Director
Vision Access International Co., Ltd.
Assistant Managing Director
Data International Co., Ltd.

* เป็ นผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสื อรับรองบริษัท ในปี 2557
** ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
46

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

5. รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



จานวนครั้งในการประชุ ม 
ในปี 2557
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน


ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
64 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 15/18 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
0.425 % เท่ากับจานวนหุ น้ 17,000,000 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2558
2555-ก.พ. 2558 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
2548-ปัจจุบนั
รองอธิ การฝ่ ายวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอานาจเจริ ญ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2516-ปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์
ประจาคณะเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2540-2541
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การทบวงมหาวิทยาลัย

** ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
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โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุ ด ดังต่ อไปนี้

 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตามหนังสื อ รับ รอง ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 มี จานวน 8 ท่ า น
ประกอบด้วย
1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
รองประธานกรรมการ (ประธานคณะกรรมการบริ หาร)
3. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
กรรมการ
4. พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์
กรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
กรรมการ
6. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. รศ. สุ พล อิงประสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางสาวสุ รียพ์ ร สาดแสง (ผูจ้ ดั การฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์) ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
รายชื่ อกรรมการบริษัททีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2557 – 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ตามมติ
ทีป่ ระชุม
ครั้งที่

-

31 ธ.ค. 57

16/2557

31 มี.ค. 57

6/2557

1

นายธนา เอื้อวิทยา

กรรมการบริ ษทั

2

นายหลิน ฟู ไหล

กรรมการบริ ษทั

3

นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์

กรรมการบริ ษทั

-

15 ธ.ค. 57

17/2557

4

นายสุวรรณ ดาเนินทอง

กรรมการบริ ษทั

19 ธ.ค. 57

-

17/2557

5

นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์

กรรมการบริ ษทั

19 ธ.ค. 57

-

17/2557

รองประธานกรรมการบริ ษทั

25 มี.ค. 58

-

5/2558

6

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว

กรรมการบริ ษทั

-

15 ม.ค. 58

1/2558

7

นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช

กรรมการบริ ษทั

26 ม.ค. 58

-

1/2558

8

พล ต.ท. ชานาญ สุวรรณรักษ์

กรรมการบริ ษทั

26 ม.ค. 58

-

1/2558

9

รศ. กฤช ภูริสินสิ ทธิ์

กรรมการอิสระ

16 ก.พ. 58

3/2558

10

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

กรรมการอิสระ

-

3/2558

26 ก.พ. 58
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กรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษัท
สาหรับผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ หรื อ นายศุภชัย
สุ กาญจนาภรณ์ หรื อ นายสุ วรรณ ดาเนิ นทอง หรื อ พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์ หรื อ นายทรงศักดิ์
ไวยรัชพานิช กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. การปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของ
บริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังเพื่อรัก ษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้
2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็ นชอบกับนโยบาย และ
ทิศทาง การดาเนิ นงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดาเนินการ อันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติ
อนุมตั ิของที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้
3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นตามนโยบายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอเรื่ องที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงาน
ของรายการระหว่างบุ คคลที่เกี่ ยวโยงกัน พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
หากจาเป็ น คณะกรรมการจะได้กาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาปรึ กษา
หรื อให้ความเห็นทางวิชาชี พประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลต่อการดาเนินธุ รกิจอย่างมีสาระสาคัญ
ของบริ ษทั
4. การจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบตั ิงานภายใน เป็ นผูต้ ิดตามและดาเนิ นการร่ วม
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัด ให้ มี Compliance Manual ของบริ ษ ัท ฯ เกี่ ย วกับ จรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
นายสุ ชยั โรจน์วฒั นวงศ์
นายสุ รสิ ทธิ์ จังกาจิตต์

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

รายชื่ อกรรมการบริหารที่เข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2557 – 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้
ลาดับ
1

2
3

ชื่ อ - นามสกุล
นายธนา เอื้อวิทยา

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
นายปอก้วน กิตติศรี ไสว

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ตามมติ
ทีป่ ระชุม
ครั้งที่

กรรมการบริ หาร

19 ก.พ. 57

-

3/2557

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
กรรมการบริ หาร

-

31 ธ.ค. 57

16/2557

ประธานกรรมการบริ หาร

19 ก.พ. 57

-

3/2557

ประธานกรรมการบริ หาร

-

1 ธ.ค. 57

16/2557

กรรมการบริ หาร

19 ก.พ. 57

-

3/2557

กรรมการบริ หาร

-

1 ธ.ค. 57

16/2557

กรรมการผูจ้ ดั การ

-

15 ม.ค. 58

1/2558

กรรมการบริ หาร

1 ม.ค. 58

-

18/2557

4

นายสุวรรณ ดาเนินทอง

5

นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์

ประธานกรรมการบริ หาร

19 ธ.ค. 57

-

17/2557

6

นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช

กรรมการบริ หาร

1 ม.ค. 58

-

18/2557

7

นายสุชยั โรจน์วฒั นาวงศ์

กรรมการบริ หาร

26 ม.ค. 58

-

1/2558

8

นายสุรสิ ทธิ์ จังกาจิตต์

กรรมการบริ หาร

26 ม.ค. 58

-

1/2558
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มี อ านาจสั่ ง การ วางแผน และด าเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
2. มีอานาจอนุมตั ิเรื่ องการลงทุนในโครงการที่มูลค่า ไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. มีอานาจแต่งตั้ง และบริ หารงาน ระดับฝ่ ายขึ้ นไป เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการที่ดีและโปร่ งใส เช่น พิจารณาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
4. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ
และสอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้อยู่
5. มีอานาจอนุ มตั ิการตั้งสารองหนี้ สูญ/หนี้ สูญ และการดาเนิ นคดีความซื้ อ-ขายสาหรับมูลหนี้
5 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
แต่ท้ งั นี้ ก ารอนุ ม ตั ิ รายการของคณะกรรมการบริ หารดังกล่ าวข้างต้น จะไม่ รวมถึ งการ
อนุ ม ตั ิ รายการที่ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหุ ้น ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.สุ พล อิงประสาร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการตรวจสอบ
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบทีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2557 – 31 มีนาคม 2558 มีดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

1

รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
26 ก.พ. 58

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
16 ก.พ. 58
-

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่
3/2558
3/2558
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดย
ประสานงานกับ ผูส้ อบบัญชี ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่มีหน้าที่จดั ทารายงานการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพี ยงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ
3. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก และเสนอแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท รวมถึ ง พิ จ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการ
ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ก. ความเห็ นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการ
เงินของบริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค. เหตุผลที่เชื่ อว่าผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
ง. รายงานอื่ นใดที่ เห็ น ว่าผูถ้ ื อหุ ้ นและผูล้ งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย
ของบริ ษทั ฯ รวมถึงการกากับดูแลการดาเนิ นงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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2. มี อานาจอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว และ
ค่าใช้จ่าย หรื อการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
3. พิจารณาเรื่ องการลงทุน รวมถึ งการซื้ อขายทรัพย์สินถาวรของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุ นของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั
5. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับ
ขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา
6. มีอานาจอนุ ม ตั ิการตั้งสารองหนี้ สูญ/หนี้ สูญ และการดาเนิ นคดี ความซื้ อ-ขายสาหรับมูล
หนี้ไม่เกิน 5 แสนบาท
7. มี อ านาจกระท าการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษ ัท ฯ ต่ อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่
เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้ การอนุ มตั ิ รายการดังกล่ าวข้างต้น ไม่รวมถึ งการอนุ มตั ิรายการที่ ทาให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็ นชอบจากผูถ้ ื อหุ ้นในการทา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ที่ สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษ ทั ร่ วม
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว

 กรรมการผูจ้ ัดการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ั ดการ
1. เป็ นผูต้ ัด สิ น ใจในเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานภายในโรงงาน ก าหนดกลยุท ธ์ การ
วางแผนการผลิ ต ก าหนดเป้ า หมาย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ หารกาหนดไว้ ภายใต้การกากับของคณะกรรมการบริ ษทั
2. มีอานาจในการอนุ ม ัติใบเสนอซื้ อ (Purchase Request) เครื่ องจักร, เคมี ภณ
ั ฑ์, อุ ปกรณ์ ,
เชื้ อเพลิ ง วัตถุ ดิบ, และเทคโนโลยีด้านการผลิ ต ต่างๆ ในกิ จกรรมการผลิ ตของโรงงาน
และ ตามโครงการ ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปในส่ วนของสายโรงงานและการผลิต
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 ผู บ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

นายธนา เอื้อวิทยา

2
3
4
5
6
7
8
9

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว
นายอานาจ มลสิ น
นางสาวณฐิศรา สอนหลักทรัพย์
นางดวงพร พุทธพนม
นางสาวกิมฝัน วัฒนาพิชิตพงศ์
นางสาวชาลดา ประเสริ ฐศรี
นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์
นางสาวกรรณิ กา กองทรัพย์เจริ ญ

10

นายตง มาลาสิ ทธิ์

11
12
13
14

นางดุจฤดี สุ ทธิ กลุ
นางสาวมันทนา หร่ องบุตรศรี
นายวัชระพล มณี พนั ธ์
นายสมชาย สุ วรรณ์ทอง

15

นายประสบชัย หวานนอก

16
17
18

นายวงค์กฎ ขุนรัตน์
นายตีชาง หลิน
นางสาวสุ รียพ์ ร สาดแสง

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รักษาการในตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบรรจุและจัดส่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์
ผูจ้ ดั การแผนกโรงน้ ายางข้น
ผูจ้ ดั การแผนกสโตร์
ผูจ้ ดั การแผนกผลิต 1
ผูจ้ ดั การแผนกผลิต 2
ผูจ้ ดั การแผนกความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม
ผูจ้ ดั การแผนกซ่อมบารุ ง
ผูจ้ ดั การแผนกซ่อมบารุ งหม้อไอน้ า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ
ปฏิบตั ิงานถึงเดือน 31 ธ.ค. 57 ,

เริ่ มรักษาการ 1 ม.ค. 58
ปฏิบตั ิงานถึง 15 ม.ค. 58
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 58

ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 58

ปฏิบตั ิงานถึงเดือน ก.พ.58
ปฏิบตั ิงานถึงเดือน ส.ค.57
ปฏิบตั ิงานถึงเดือน 18 ก.ค.57

ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 มี.ค.58
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การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ค ณะกรรมการสรรหา โดยในการคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จะได้รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ น
กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่ วมประชุ ม
กับคณะกรรมการบริ ษทั โดยสม่าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้าง
มากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ตนมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรื อ หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อย
กว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ จะได้รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นกรรมการเท่ า กับ
จานวนกรรมการที่ จะพึ งมี ห รื อ จะพึ ง เลื อกตั้งในครั้ ง นั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลลงได้รับ การ
เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจานวนที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ น ผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาด ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ ง
กรรมการจานวนหนึ่ งในสามจะต้องออกจากตาแหน่ง และถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสามออก
จากตาแหน่ ง ในปี ที่ หนึ่ งและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
การออกจากตาแหน่ งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบั สลากกันส่ วนในปี ต่อๆไป ให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้

การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความ
โปร่ งใส ขี ดความสามารถในการแข่ งขัน ของกิ จการ และความเชื่ อมัน่ ให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น ผูล้ งทุ น และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ทุกรายโดยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบ
การควบคุม และการตรวจสอบภายใน กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนินตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุ น้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
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2. ผู้ถือหุ้น: สิ ทธิและความเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านจะได้รับสิ ทธิ ต่างๆ รวมทั้งสิ ทธิ ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและการใช้สิทธิ ออก
เสี ยง ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎระเบียบ
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ภายในได้แก่ พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง
เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยต่างๆ ซึ่ งจะสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการ
สร้างความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯได้
4. การประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯ ได้น าพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชน ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และกฎระเบี ย บ
หลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ อย่างเคร่ งครั ด
นอกจากนี้แล้วในการดาเนินการประชุม จะมีลกั ษณะดังนี้คือ
 กรรมการทุกคนให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้
 ในการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น ตั้ง ค าถาม และ
ข้อเสนอแนะต่ างๆ อย่า งเต็ม ที่ โดยให้ เวลาเพี ย งพอเหมาะสม และจะบัน ทึ ก ประเด็ น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มี ส่วนในการกาหนดและให้ความเห็ นชอบ วิสั ยทัศน์ ภารกิ จ กลยุท ธ์
เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนกากับ ดู แลให้ฝ่ ายจัดการดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามแผนธุ รกิจ และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
คณะกรรมการได้จดั ให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่าง
สม่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

56

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ในเรื่ องของการทารายการระหว่างกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพ ย์ของบริ ษทั
จดทะเบียน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่
มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคานึงถึงผลประโยชน์
ของบริ ษทั โดยรวมเป็ นสาคัญ และดาเนิ นการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุ มีผล
และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยราคาและเงื่ อนไขเสมือนทารายการกับบุ คคลภายนอก
และ ได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี และ
แบบ 56-1
นอกจากนี้ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่เคยพบว่าผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องเกี่ยวกับจริ ยธรรม
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนต่างเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของตน
ที่ตอ้ งจัดทาและส่ งรายงานการถื อหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ
ในบริ ษทั ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั ไม่ เคยพบว่ามี การซื้ อขายหลักทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ในช่ วง
1 เดื อน ก่ อนที่ งบการเงิ นเผยแพร่ ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด และไม่พ บว่าผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษ ัท ฯ ได้อ อกข้อพึ งปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และ
พนักงาน เพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามภารกิ จของบริ ษทั ด้วยความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและเที่ ยงธรรม ทั้งการปฏิ บตั ิต่อบริ ษทั และผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสาธารณชน และ
สังคม บริ ษทั ได้ติดต่อสื่ อสารกับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และติดตามการปฏิ บตั ิตามแนวทางดังกล่าว
เป็ นประจารวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
8. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นอิสระ

3
2
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลือกมาจากกรรมการ
ที่ เป็ นอิ สระ โดยมี วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่ อครบวาระแล้วอาจเข้าดารงตาแหน่ ง
ต่อไปได้อีก ส่ วนขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการฯ เป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแลและการบริ หารงานประจา
10. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่ ง ใส โดยค่ าตอบแทนอยู่ใ นระดับ เดี ย วกับ อุ ต สาหกรรม และสู ง เพี ย งพอที่ จ ะดู แ ลและรั ก ษา
กรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ ที่ ต้อ งการ และได้ข ออนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น แล้ว กรรมการที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้ บริ ห าร ค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ หารเป็ นไปตามหลั ก การและนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่ งเชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท
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คณะกรรมการบริษัท ปี 2557

คณะกรรมตรวจสอบ ปี 2557

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

1

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ประธานกรรมการบริ ษทั

18/18

238,000

-

-

2

นายหลิน ฟู ไหล

กรรมการ

1/18

10,000

-

-

3

นายธนา เอื้อวิทยา

กรรมการ

18/18

170,000

-

-

4

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว กรรมการ

15/18

150,000

-

-

5

นายวิญญู เจษฎาวิสุทธิ์

กรรมการ

11/18

110,000

-

-

6

นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์

กรรมการ

1/18

-

-

-

7

นายสุ วรรณ ดาเนินทอง

กรรมการ

1/18

-

-

-

15/18

140,000

7/7

98,000

16/18

150,000

5/7

50,000

16/18

150,000

7/7

70,000

8

รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์

9

รศ.สุ พล อิงประสาร

10

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

ประธาน
การรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

รวมจานวนเงิน

จานวนการประชุ ม จานวนเงิน จานวนการประชุ ม จานวนเงิน
(บาท)
18 ครั้ง
7 ครั้ง
(บาท)

1,118,000

218,000

หมายเหตุ : การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2557 เมื่ อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ไม่มี การจ่าย
ค่าเบี้ยประชุ มให้กบั กรรมการที่มาร่ วมประชุ ม เนื่องจากเป็ นวันเดียวกับการประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557
 ผูบ้ ริหาร
จานวนผูบ้ ริ หารในที่น้ ี แบ่งตามคาจากัดความของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร 4 รายถัดมา โดยนับผูบ้ ริ หารใน
ลาดับที่ 4 ทุกราย ซึ่งในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 8,980,211.10 บาท
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11. การประชุ มคณะกรรมการ
ในปี 2557 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท จ านวน 18 ครั้ ง และ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 7 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มครบองค์ประชุ มทุกครั้ง และ
มีการจดบันทึกการประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบ
ประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพธุ รกิจที่ดาเนินอยู่ พอสรุ ปสาระสาคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
(1) ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม บริ ษทั ฯ ได้มี ก ารปรับปรุ งโครงสร้ างการบริ หารให้
เหมาะกับการขยายตัวของธุ รกิ จ และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน โดยเฉพาะ
ด้านการผลิตและขาย ตลอดจนการปรับปรุ งระเบียบคาสั่งให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
(2) ด้ านการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษ ทั ฯ ได้ให้ ค วามส าคัญ ทั้งความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากปั จจัย
ภายในและภายนอกบริ ษ ัท ฯ เช่ น ความเสี่ ยงด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น
ตลอดจนการให้สินเชื่อ ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวนหารื อกันอย่างสม่าเสมอ
(3) ด้ านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั ฯ ได้กาหนดอานาจดาเนิ นการ
โดยแบ่ งแยกหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบในการอนุ ม ัติ การดู แลรั ก ษาทรั พ ย์สิ น เพื่ อให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความมัน่ ใจว่าไม่ละเลยในเรื่ องสาคัญ
(4) ด้ านระบบสารสนเทศและสื่ อสารข้ อมูล บริ ษทั ฯ ได้จดั ระบบรายงานข้อมูลการบริ หาร
แก่ ค ณะกรรมการผูบ้ ริ ห ารระดับ ต่ างๆ อย่างสม่ าเสมอและทัน กาล และได้ป รั บ ปรุ ง
ระบบเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
(5) ด้ านการติดตามและประเมินผล บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบ
ทานระบบควบคุ มภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
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13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถื อปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ ดีที่ สุ ดในการจัดท า รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมู ลส าคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้
มัน่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงไว้
ซึ่ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันมิให้เกิ ดการทุ จริ ต หรื อดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
และความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับ เรื่ องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษ ทั ฯ โดยรวมอยู่ในระดับ ที่ น่ าพอใจ และสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ อย่างมี เหตุ ผลต่ อความ
เชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดี ว่า ข้อมู ลของบริ ษ ทั ฯ ทั้งที่ เกี่ ยวกับ การเงิ น และที่ ไม่ใช่
การเงิ นล้วนมี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยของบริ ษทั ฯ จึงได้
กาชับให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ค รบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง
เชื่ อถื อได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายจัดการของบริ ษ ทั ฯ ได้ให้ความส าคัญ และยึดถื อปฏิ บตั ิ
ตลอดมาผูล้ งทุ นสามารถติ ดต่ อขอทราบข้อมู ล บริ ษ ทั ได้ที่ ฝ่ ายผูล้ งทุ น สัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพ ท์
0-2274-0951 โทรสาร 0-2274-0950 หรื อที่ E-mail address: sureeporn@shunthaiglove.com. หรื อทาง
Website: www.shunthaiglove.com
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 บุคลากร
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 745 คน เป็ นเพศชายจานวน
342 คน และเป็ นเพศหญิ งจานวน 403 คน แบ่ ง เป็ นสั ญ ชาติ ไ ทย จานวน 293 คน และสั ญ ชาติ อื่น ๆ
จานวน 452 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
1. สายงานด้านบริ หาร
จานวน 49 คน
2. สายงานด้านการผลิต จานวน 696 คน
ข) ผลตอบแทนโดยรวม
บริ ษ ทั ฯ มี ก ารจ่ ายผลตอบแทนเป็ นเงิ น เดื อน และ ค่ าจ้างรายวัน โดยในปี 2557 มี ก ารจ่าย
ผลตอบแทน ดังนี้
- เงินเดือน + ค่าจ้างรายวัน รวม 116.84 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังมี ส วัส ดิ ก ารอื่ น ๆ เช่ น ชุ ดเครื่ องแบบพนัก งาน, หอพัก ชาย -หญิ ง,
รถรับ-ส่ งพนักงาน, ค่าอาหาร, เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบตั ิงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่าตาแหน่ ง,
ค่าเดินทางและที่พกั ให้กบั พนักงานอีกด้วย
ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับ
งานของแต่ ล ะฝ่ าย โดยจัดให้ พ นัก งานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร เช่ น อบรมเกี่ ยวกับ
ระเบี ย บข้อ บัง คับ ของทางราชการ, ด้า นความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อ มทางการผลิ ต , อบรมด้า น
มาตรฐานบัญชี งบการเงิน, อบรมมาตรฐานการส่ งออกทั้งของกรมส่ งเสริ มการส่ งออก และทางองค์การ
อาหารและยา, การพัฒนาฝี มือแรงงาน, อบรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. จัดให้กบั บริ ษทั จด
ทะเบียน ,เทคโนโลยีสารสนเทศ IT,เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์,Green Product เป็ นต้น
นอกจากนั้ น มี ก ารวัด มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน หลัง จากได้ฝึ กอบรมกับ
ศู น ย์ฝึ กอบรม เช่ น การควบคุ ม หม้ อ น้ า, ช่ า งไฟฟ้ า ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพด้ า นงานใช้ ฝี มื อ ช่ า ง
ใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมให้กบั แรงงานวิชาชีพที่สรรหาค่อนข้างยาก
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน จานวน 1 ครั้ง ในปี 2557 ได้ไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องคดี
ความเรี ย บร้ อ ยแล้ว และในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมาไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ านวนพนั ก งานอย่า ง
มีนยั สาคัญ
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การควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความเชื่อมัน่ ในระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เนื่องจากมีกระบวนการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ เป็ นขั้น ตอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของเจ้า หน้ า ที่ ทุ ก คน ตั้ง แต่ ผู ้บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
ที่มี บทบาท และความรั บ ผิดชอบร่ วมกัน โดยจัดให้มี ระบบควบคุ ม ภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสม
เพื่ อให้ ม ั่น ใจอย่างสมเหตุ ผ ลว่าผลการด าเนิ น งานทุ ก หน่ ว ยงานในบริ ษ ัท ฯ มี ค วามสอดคล้องและ
สามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูป้ ระเมินระบบการ
ควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั ฯ โดยผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ส่ งเสริ ม ให้
พนักงานทุกระดับมีจิตสานึ กในจริ ยธรรมและคุ ณธรรม โดยตระหนักในความสาคัญของระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ทัว่ ทั้งองค์กร แต่ยงั คงรั ก ษาความคล่ องตัวในการปฏิ บ ตั ิ งาน เป็ นระบบที่ พ นักงานสามารถควบคุ ม
กากับ ประเมินผล และสอบทานการทางานได้ดว้ ยตนเอง เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต และการใช้
อานาจอย่างไม่ถูกต้องตามทานองครองธรรม รวมทั้งป้ องกันการกระทาที่ผดิ กฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษทั โดยทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่ งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ และ
เหมาะสม ของระบบควบคุ มภายในอย่างต่อเนื่ อง พิจารณารายงานสาคัญในงบการเงิน และสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานบัญชี, ประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรื อได้พบข้อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
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ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ อย่า งเป็ นอิ ส ระ โดยท าการ
ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุ งการ
ท างาน พร้ อมทั้งจัดให้มี ก ารประชุ ม ชี้ แจงผลการตรวจสอบกับ ฝ่ ายต่ างๆ ทุ ก เดื อน รวมทั้งได้มี ก าร
ประสานงานกับผูบ้ ริ หารในการเสนอแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ของบริ ษทั
โดยนาเสนอผลการตรวจสอบภายในสาหรับเรื่ อง รายงานยอดขายสิ นค้า , รายงานการ
ผลิ ต, รายงานการซื้ อน้ ายางข้น, รายงานการดาเนิ นงานของโรงงานน้ ายางข้น, รายงานการซื้ อ-ขาย
สิ นทรัพย์, การปรับปรุ งเครื่ องจักรที่ มีมูลค่าเกิ น 1 ล้านบาท และ รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับ
บุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รวมทั้งรายงานเหตุ ก ารณ์ ที่ อาจมี นัย ส าคัญ และส่ งผลกระทบการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบอย่างต่อเนื่ องในทุกๆ ไตรมาส
ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริ หารความเสี่ ยง, การควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หาร, ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติ ดตาม และประเมินผลของ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การซื้ อขายสิ นค้า หรื อการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการภายใต้พ้ืนฐาน
การค้าปกติทวั่ ไปที่ยึดผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสู งสุ ด โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาซื้ อ
ขายในราคาตลาด เช่นเดียวกับที่ซ้ื อขายกับบุคคลภายนอก เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินงาน ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพในด้านการควบคุ มคุ ณ ภาพของวัตถุ ดิบ และสิ นค้าที่ นาออกไปจาหน่ ายให้กบั ลู กค้า
นามาซึ่งความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า และได้มาซึ่งความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ดีมากยิง่ ขึ้นในอนาคต

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติทารายการระหว่ างกัน
สาหรับขั้นตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็ นโดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว เพื่อดูแล
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้าง ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
มาทาการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางเปรี ยบเทียบ จากนั้นจึงนาเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จารณาต่ อ ไป ซึ่ งทางคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้มี ม ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2551 ให้จดั ทารายงานสรุ ปการทาธุรกรรมที่มี
ขนาดเกินกว่า 5 ล้านบาท เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรื อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายในการท ารายการระหว่ า งกัน ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นต่ อ ไปในอนาคต จะถู ก ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั ิการทาธุ รกรรม ที่มีขอ้ ตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดี ยวกับที่ วิญญู ชนพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พล และเพื่อให้รายการที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามปกติการค้าทัว่ ไปในราคา
ยุติธรรม ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะร่ วมพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึง
นโยบาย ราคา และขั้นตอนในการทารายการระหว่างกันด้วย
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รายการระหว่ างบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกันปี 2557 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 2556
ปี 2557
1. การซื้อนา้ ยางข้ น 60%
96,521
29,154 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 า ย น้ า ย า ง ข้ น 60% ร า ย อื่ น
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) (ต่ อ)
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2556
ปี 2557
2. การกูย้ มื
119,660
90,660 เดื อน กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 บ ริ ษั ท ฯ ท าสั ญ ญ า
- เงินกูย้ มื
7,316
5,200 ปรั บปรุ งโครงสร้างหนี้ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 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
- ชาระคืนเป็ นรายเดื อน 60 งวด ในจานวนงวด
ละ 1 ล้านบาท (เงิ น ต้น และดอกเบี้ ยในอัตรา
3.1875 ต่ อ ปี ) ตั้ งแ ต่ พ ฤ ษ ภาค ม 2554 ถึ ง
เมษายน 2556
- ชาระคืนเป็ นรายเดื อน 35 งวด ในจานวนงวด
ละ 4.55 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา
6.375 ต่ อ ปี ) ตั้ งแ ต่ พ ฤ ษ ภ าค ม 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 และ 4 ขึ้น
เดื อ น พ ฤ ษ ภ าค ม 2557 ได้ ท าสั ญ ญ าป รั บ
โครงสร้ า งหนี้ ฉบั บ แก้ไ ขฉบั บ ที่ 4 โดยขยาย
ระยะเวลาช าระหนี้ เงิ น กู้ต ามสัญ ญาฯ ฉบับ ที่ 3
จานวน 101.2 ล้านบาท (ดอกเบี้ ยในอัตรา 6.375
ต่อปี ) กาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยเป็ น
รายเดือนรวม 43 งวด ดังนี้
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บริ ษัท ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) (ต่ อ)
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2556
ปี 2557
- งวดละ 2 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
การกูย้ มื (ต่อ)
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557
- งวดละ 2.5 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
ตั้งแต่ มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558
- งวดละ 3 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560
- งวดละ 2.42 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
ในเดือนพฤศจิกายน 2560

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
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2556
ปี 2557
- รายการเช่ าพืน้ ที่
336
336
อาคารไตรภาคี ชั้น 22
เลขที่ 238/9
ถนนรัชดาภิเษก
เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ 184 ตร.ม.

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน
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
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร มีขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินอย่างถู กต้อง และเพียงพอ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมี ป ระสิ ทธิ ผล มี ก ารปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่ เกี่ ยวข้องที่ ทางตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยและ/หรื อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ก าหนดไว้
รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ เกิ ดรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาสอบทานงบการเงิ น ของบริ ษ ทั ฯ อี ก ทั้งยังหารื อและ
แลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นเรื่ องงบการเงิน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการ
พิจารณาข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเสนอชื่ อผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและดาเนิ นการภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และเหมาะสม
โดยปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบของทางการ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการดาเนิ นงานที่ เน้นหลักการกากับดู แล
กิ จการที่ ดี ในเรื่ องของการดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส การปฏิ บ ตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเท่ าเที ยมกัน การให้
ความส าคัญ ต่ อสิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม และ การเปิ ดเผยข้อมู ล อย่างครบถ้วน ชัดเจน และ
ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะนาไปสู่ ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี
ที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถู กต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นดังกล่ าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจานวนเงิ น
และการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ น วิธีการตรวจสอบที่ เลื อกใช้ข้ ึ นอยู่ก ับดุ ลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ ง
รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถู กต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ ในการแสดงความเห็ นต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ นความเหมาะสมของ
นโยบายบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญชี ที่ จดั ทาขึ้ นโดยผูบ้ ริ หาร
รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของ บริ ษทั ซันไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมื อยาง จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ สั งเกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 1 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษ ัท มี ห นี้ สิ น
หมุ นเวียนรวมมากกว่าสิ นทรั พย์หมุ นเวียนรวมจานวน 391.93 ล้านบาท และมี ขาดทุ นสะสมจานวน
975.86 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ประสบปั ญหาเรื่ องสภาพคล่อง โดยบริ ษทั ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ ให้
เจ้าหนี้ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งและได้ผิดนัดช าระเงิ นกู้ยืม ระยะสั้ นจากบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้องกัน
ดังกล่ าว ดังนั้นบริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้ างหนี้ ฉบับแก้ไขตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ 4 ปั จจัย
เหล่านี้ ช้ ี ให้เห็นความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ดังนั้น การ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ขึ้นอยู่อย่างมากกับความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ในอนาคต
และมีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ งบการเงินสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 นี้ จดั ทาขึ้นตามข้อสมมติฐานทางบัญชี วา่ บริ ษทั จะดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง งบการเงินนี้
จึงไม่ได้ปรับปรุ งเกี่ ยวกับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นและการจัดประเภทของสิ นทรัพย์หรื อจานวนเงิ น
และการจัดประเภทหนี้สินซึ่ งอาจจาเป็ นถ้าบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้ ทั้งนี้ ความเห็น
ของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากเรื่ องที่เน้นดังกล่าวข้างต้น
เรื่ องอื่น
งบการเงิ นของบริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุ งมือยาง จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสานักงานเดี ยวกันกับข้าพเจ้า ตาม
รายงานลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
เพื่อให้ขอ้ สังเกตเรื่ องความไม่แน่ นอนเกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั เรื่ อง
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่มาถื อปฏิ บตั ิและเรื่ อง
การเปลี่ยนวิธีการวัดมูลค่าอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารจากวิธีที่ตีราคาใหม่เป็ นวิธีราคาทุน
(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 23 มีนาคม 2558
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2557

2556

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

2,614

2,615

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

6, 11

64,064

85,777

7

105,190

130,895

171,868

219,287

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

11, 22

14,554

14,192

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

8, 11

224,351

249,810

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

9

166

333

สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน - สุทธิ

10

-

-

1,263

1,277

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

240,334

265,612

รวมสินทรัพย์

412,202

484,899

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2557

2556

11
4, 12
13
4

359,430
175,923
293
2,400

320,231
179,945
278
1,600

4

25,756

29,000

563,802

531,054

440
472
64,904
5,470
3,094

733
2,872
90,660
5,470
2,263

74,380

101,998

638,182

633,052

998,906

998,906

998,906
(270,902)
(975,863)
21,879

998,906
(270,902)
(898,036)
21,879

(225,980)

(148,153)

412,202

484,899

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

13
4
4
14
15

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 998,906,746 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 998,906,746 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนขาดทุนสะสมเกินทุนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนขาดทุนสะสมเกินทุนของผู้ถือหุ้น

16

16
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท
หมายเหตุ

2557

2556

3, 4, 18
รายได้ จากการขาย
ต้นทุนขาย

846,713
(841,981)

756,267
(784,341)

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น

4,732

(28,074)

รายได้อื่น

9,392

9,674

กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

3,812

(11,318)

-

44,484

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(22,163)

(17,554)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(42,177)

(38,137)

ขาดทุนก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

(46,404)

(40,925)

ต้นทุนทางการเงิน

(31,423)

(31,273)

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้

(77,827)

(72,198)

-

-

(77,827)

(72,198)

-

-

(77,827)

(72,198)

(0.08)

(0.09)

998,906

821,019

กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : พันบาท

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
(ต่ากว่า)
มูลค่าหุน้
สามัญ

ขาดทุน
สะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคา
สิ นทรัพย์ถาวร

499,453
499,453
-

103,688
(374,590)
-

(825,838)
(72,198)

21,879
-

(200,818)
124,863
(72,198)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

998,906
-

(270,902)
-

(898,036)
(77,827)

21,879
-

(148,153)
(77,827)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

998,906

(270,902)

(975,863)

21,879

(225,980)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รับชาระหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รวมส่วน
ขาดทุน
สะสมเกิน
ทุนของ
ผูถ้ ือหุน้
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท
2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน :
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบขาดทุนสาหรับปี เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร-สุทธิ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง-สุทธิ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน - (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

(77,827)

(72,198)

39,962
4,615
(39,005)
2,984
905

45,213
5,511
(44,484)
72
206

(425)
(366)
31,423

(942)
15,941
(413)
31,273

(37,734)

(19,821)

18,027
64,710
14

(31,233)
44,479
29

(6,534)
-

9,163
(91)

38,483
(74)
(31,682)
(219)

2,526
(32,315)
(23)

6,508

(29,812)
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : พันบาท
2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

(362)
(14,585)

(362)
(16,289)

-

475

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1)

(343)

รับดอกเบี้ย

366

413

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(14,582)

(16,106)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
- สุทธิ
จ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายชาระดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

38,951
(278)
(1,600)
(29,000)
-

(49,905)
(590)
(33,980)
124,863

8,073

40,388

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(1)

(5,530)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

2,615

8,145

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

2,614

2,615

เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี จากสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้ซ้ือสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น

-

1,167

2,734

-
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษ ัท ซัน ไทยอุ ตสาหกรรมถุ งมื อยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ัท จากัดใน
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 และได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 4 กันยายน
2544 ซึ่ งเป็ นวันที่หุ้นสามัญของบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 9 หมู่ 4 ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิ ตถุ งมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมการผลิ ตน้ า
ยางข้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษ ัท มี ห นี้ สิ น หมุ น เวีย นรวมมากกว่า สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นรวมจานวน
391.93 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจานวน 975.86 ล้านบาท ล้านบาท นอกจากนี้บริ ษทั ประสบปัญหา
เรื่ องสภาพคล่อง โดยบริ ษทั ไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ ให้เจ้าหนี้ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งและได้ผิด
นัดชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ฉบับ แก้ไขตามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ 4 ปั จจัยเหล่ านี้ ชี้ ให้ เห็ นความไม่ แน่ นอนอย่างมี ส าระส าคัญ
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ดังนั้น การดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ขึ้นอยูอ่ ย่างมากกับ
ความส าเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท ในอนาคต และมี ก ระแสเงิ นสดจากการดาเนิ น งานอย่าง
เพียงพอ งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวคม 2557 และ 2556 นี้จดั ทาขึ้นตามข้อสมมติฐานทางบัญชีวา่ บริ ษทั
จะดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง งบการเงินนี้ จึงไม่ได้ปรับปรุ งเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและการจัด
ประเภทของสิ นทรัพ ย์หรื อจานวนเงิ นและการจัดประเภทหนี้ สิ นซึ่ งอาจจาเป็ นถ้าบริ ษทั ไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”)
รวมถึ งการตีค วามและแนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิชาชี พ
บัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาขึ้ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ
การค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
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งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมี หน่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดท างบการเงิ น
ดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบ
การเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทย
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ใน
อดีต และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่
อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
นั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิ ดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ การ
ปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับ
ประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชี ทเี่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุ รกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขายและการด าเนิ น งานที่
ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน –ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้ นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ นการรื้ อถอน การบู รณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิ บัติทางการบัญชีสาหรั บการบันทึกบัญชีห้ ุนปั นผล
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มาตรฐานการบัญชี ท้ งั หมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่า
เที ย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการ
บัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจานวนมาก ซึ่ งมี ผล
บังคับใช้ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชี
ดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐานฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเชื่ อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ ในปี ที่นามาตรฐานดังกล่าวมา
ถื อปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ตามที่ กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการบัญชี ที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาต
ให้กิจการเลื อกรับรู ้รายการดังกล่าวทันที ในกาไรขาดทุ น หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อ
ทยอยรับรู ้ในกาไรขาดทุนก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ รับรู ้ รายการกาไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ทันทีในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ประเมินว่าเมื่อนามาตรฐาน
ฉบับ ปรับ ปรุ งนี้ มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ ยนมารั บรู ้ รายการกาไรขาดทุ นดังกล่ าวทันที ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้ สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและ
กาไรสะสมยกมาในงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดย
ใช้แทนเนื้ อหาเกี่ยวกับการบัญชี สาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกาหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
27 เรื่ อง งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักการเกี่ ยวกับ
การพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอานาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการ
ที่ เข้าไปลงทุ น และตนสามารถใช้ อ านาจในการสั่ งการกิ จกรรมที่ ส่ งผลกระทบต่ อจ านวนเงิ น
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ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ งก็ตาม การเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวน
ว่าบริ ษทั ฯมีอานาจควบคุ มในกิ จการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนาบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมา
จัดทางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่ าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อยการ
ร่ วมการงานบริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ องการวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่น กิ จการจะต้องวัดมู ลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้
และใช้วธิ ี เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3.

นโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
เป็ นสาระสาคัญให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
บริ ษทั รับรู ้รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษทั รับรู ้รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตามระยะเวลาของการให้เช่า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือเป็ นเงินที่บริ ษทั เก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป ส่ วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันซึ่ งเป็ นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสู งและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงิน
สดในจานวนที่แน่นอนและมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
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ลูกหนี้และค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิ จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับจานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการ
ประมาณจากประสบการณ์ ในการเรี ยกเก็บหนี้ ในอดี ตควบคู่การวิเคราะห์ ฐานะการเงิ นปั จจุ บนั ของ
ลูกหนี้
การตีราคาสิ นค้ าคงเหลือ
บริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่าโดยใช้วธิ ี
ดังต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต

- วิธีราคาทุน (เข้าก่อน-ออกก่อน)

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน

- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสภาพ
และสถานที่ปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการ
ปั นส่ วนของค่าโสหุ ย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหักด้วยประมาณการ
ต้นทุนการผลิตส่ วนเพิม่ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้า
มี) เมื่อสิ นทรัพย์ถูกขายหรื อตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ถู กตัดออกจากบัญชี กาไรหรื อขาดทุ นจากการขายหรื อตัดจาหน่ ายสิ นทรั พย์จะบันทึ กไว้ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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บริ ษทั บันทึกส่ วนต่างซึ่ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บันทึ กรับรู ้ ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตี ราคาใหม่ในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุ น
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและแสดงยอดคงค้างในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและ
บริ ษทั ได้รับรู ้จานวนที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการ
ตี ราคาใหม่น้ ี จะถู กรั บรู ้ เป็ นรายได้ไม่เกิ นจานวนที่ เคยลดลงซึ่ งได้รับ รู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จงวดก่อนแล้ว

-

รับรู ้ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิม่ ขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร” อยู่ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนที่ ลดลงจากการตี
ราคาใหม่จะถูกนาไปหักออกจาก “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร” ไม่เกินจานวน
ซึ่ งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ชนิดเดียวกัน

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
เมื่อมีการจาหน่ ายหรื อใช้ที่ดิน และอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่มีการประเมินราคา บริ ษทั จะตัด
บัญชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องที่ได้บนั ทึกไว้จากการประเมินราคาที่ผา่ นมา
ไปยังกาไรสะสมหรื อขาดทุนสะสม
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณโดยใช้วิ ธี เส้ น ตรงตามอายุ ก ารใช้ง านโดยประมาณ
ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งทีด่ ิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

ปี
20
20
2 ถึง 15
5
5
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ าตัดจาหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่บริ ษทั ได้มาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุ น
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้งานในระยะเวลา 3 ปี
และ 5 ปี
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั จะพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีขอ้
บ่ งชี้ ว่ามู ล ค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น (ราคาขายสุ ท ธิ ของสิ นทรั พ ย์น้ ัน ๆ หรื อมู ลค่ าจากการใช้แล้วแต่
จานวนใดจะสู งกว่า ) ต่ ากว่าราคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าว โดยที่ ก ารสอบทานจะพิ จารณา
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่าโดยการลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึก
การปรับลดมูลค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อปรับลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ใน
กรณี ที่สินทรัพย์เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมาก่อน บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในปี ก่อนๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่ การด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังคงมีอยู่
แต่เป็ นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกไว้ในบัญชี รายได้อื่น หรื อนาไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของ
สิ นทรั พย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จานวนเงิ นที่ เกิ ดจากการกลับรายการนี้ จะต้องไม่สูงกว่ามู ลค่าตามบัญชี
(สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษ ทั บันทึ กประมาณการหนี้ สิ นตามภาระหนี้ สิ นตามกฎหมาย หรื อความเป็ นไปได้ที่จะก่ อให้เกิ ด
ภาระหนี้ สินจากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ ตาม
ภาระหนี้ สินดังกล่าวและสามารถประมาณจานวนเงิ นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ บริ ษทั จะพิจารณามูลค่าของ
ประมาณการหนี้ สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุ งมูลค่าของประมาณการหนี้ สินตาม
ประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในปั จจุบนั ในกรณี ที่มูลค่าของเงินถู กกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญจาก
การเปลี่ยนแปลงของเวลา จานวนเงินประมาณการหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระหนี้ สินจะบันทึก
ด้วยมูลค่าปั จจุบนั
86

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
การทางานของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจาก
การทางานให้กบั บริ ษทั ตลอดระยะเวลาทางานถึ งปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรั ฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิ งเริ่ มต้น การประมาณการภาระผูกพันดังกล่ าวคานวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั รับรู ้ผล
กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ทั้งจานวน
สั ญญาเช่ าการเงิน
การเช่าซึ่ งบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น
ๆ ให้ จดั ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ ได้ม าโดยท าสั ญ ญาเช่ าการเงิ น
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่ าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเช่าที่ชาระจะ
แยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ย
แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนในกรรมสิ ทธิ์ ของสิ นทรัพย์ยงั ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะ
บันทึ กบัญชี โดยถื อเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานค่าเช่ าที่ เกิ ดจากสัญญาเช่ าดาเนิ นงานดังกล่ าวจะบันทึ ก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

87

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ ย จ่ายและค่ าใช้จ่ายในท านองเดี ย วกัน บันทึ ก ในงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จในงวดที่ ค่ าใช้จ่าย
ดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้
เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ให้เป็ นเงิน บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ย น ณ วัน นั้น ก าไรและขาดทุน จากอัต รา
แลกเปลี่ยนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระหนี้ ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น ที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บ นั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือในวันสิ ้ นปี ซึ่ งบริ ษทั ทาขึ้ นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง แสดงมูลค่าโดยใช้
อัตราตลาดในวันนั้น กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นได้แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารขาดทุนสุ ทธิ ดว้ ยจานวนหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกใน
ระหว่างปี
4.

รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อมในหุ ้นสามัญ และ/หรื อเป็ นกรรมการชุ ดเดี ยวกัน ผลของรายการดังกล่ าวได้แสดงไว้ในงบ
การเงินตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันและเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยบริ ษทั กับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่านี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
1. บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั ดีเอส รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จากัด
3. บริ ษทั ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

ลั กษณะความสั มพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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รายการบัญชี ที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
2557
2556
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
รายได้จากการขาย
ซี้ อวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
ค่าเช่าและค่าบริ การ

9
29,154
5,200
336

นโยบายการกาหนดราคา

21 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
96,521 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเทียบเคียงกับราคาตลาด
7,316 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
336 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
2557
2556
งบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
เจ้าหนี้การค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดยกมาต้นปี
จ่ายชาระหนี้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

13,189
2,400
472

41,519
1,600
2,872

119,660
(29,000)
90,660
(25,756)
64,904

153,640
(33,980)
119,660
(29,000)
90,660

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อรับสภาพหนี้ ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา
จากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 จานวนเงิ น 4.47 ล้านบาท เพื่ อก าหนดการจ่ ายช าระคื น
ดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับปรุ งกาหนดการชาระหนี้ ดอกเบี้ยค้างชาระกับบริ ษทั
ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) เพื่อขอผ่อนผันการจ่ายชาระดอกเบี้ ยค้างจ่ายโดยตกลงจ่ายเป็ นรายเดื อน
รวม 22 เดือน เดือนละ 0.20 ล้านบาท และจ่ายชาระส่ วนที่เหลือให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559
90

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2557

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 กับบริ ษทั ไทย
ฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้ เงิ นกูต้ ามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ฉบับแก้ไขฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 จานวน 17.9 ล้านบาท และจานวน 143.9 ล้านบาท ตามลาดับ (แสดง
รวมไว้เป็ นหนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันจานวนเงิน 161.8 ล้านบาท)
โดยมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนรวม 60 งวด ในจานวนงวดละ 1.0 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.1875 ต่อปี ) ตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2556 และในจานวน
งวดละ 4.55 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 6.375 ต่อปี ) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2556 ถึงเดือนเมษายน 2559
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 4 กับบริ ษทั ไทย
ฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้ เงิ นกูต้ ามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 จานวน 101.2 ล้านบาท (แสดงรวมไว้เป็ นหนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงิน 101.2 ล้านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.375 ต่อปี และมีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนรวม 43 งวด ดังนี้
เงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ยต่องวด (ล้านบาท)
2
2.5
3
2.42

งวดทีต่ อ้ งชาระ
พฤษภาคม 2557 - ธันวาคม 2557
มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558
มกราคม 2559 - ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560

ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ ูบริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ ูบริหารสาคัญ

2557
10,445
236
10,681

2556
10,207
226
10,433
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รายงานประจาปี 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
2557
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เช็คระหว่างทาง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
6.

2556
10
1,822
127
655
2,614

84
2,370
50
111
2,615

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น – สุ ทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
ลูกหนีก้ ารค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อ-ยังไม่ถึงกาหนด
อื่นๆ
รวมลูกหนีอ้ ื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

2557
111,597
(55,470)
56,127

2556
127,085
(50,633)
76,452

3,279
1,446
1,557
1,655
7,937
64,064

3,121
2,909
1,915
1,380
9,325
85,777
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยจาแนกตามอายุที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

7.

หน่วย : พันบาท
2557
2556
34,246
38,874
21,556
4,533
51,262
111,597

34,420
681
2,477
50,633
127,085

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
รวมสิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
2557
2556
29,513
55,891
58,433
78,832
46,343
67,747
5,239
1,768
139,528
204,238
(34,338)
(73,343)
105,190
130,895
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8.

รายงานประจาปี 2557

ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย:
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

ราคาทุน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิม่ ขึ้น
โอนและรับโอน
ขายและตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิม่ ขึ้น
ขายและตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเผื่อการด้อยค่ า
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

หน่วย : พันบาท
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
อุปกรณ์
และอุปกรณ์ สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

รวม

101,356
101,356

156,391
2,864
(8)
159,247

565,380
8,197
8,697
(31,203)
551,071

6,025
190
6,215

6,675
6,675

5,940
8,932
(11,561)
3,311

841,767
17,319
(31,211)
827,875

5,860
767
6,627

86,296
4,213
(7)
90,502

447,318
33,956
(28,220)
453,054

5,569
167
5,736

4,652
691
5,343

-

549,695
39,794
(28,227)
561,262

1,563
1,563
93,933
93,166

23,439
23,439
46,656
45,306

17,260
17,260
100,802
80,757

456
479

2,023
1,332

5,940
3,311

42,262
42,262
249,810
224,351
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รายงานประจาปี 2557

ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาการเงินอิสระแห่ งหนึ่ งเพื่อทาการทดสอบการด้อยค่า
ของอาคารโรงงานและเครื่ องจักรและอุปกรณ์โดยใช้วิธีมูลค่าจากการใช้ จากรายงานของบริ ษทั ที่ปรึ กษา
การเงิ นอิสระดังกล่าวลงวันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่ งมาจากการประมาณการที่ดีที่สุดของผูบ้ ริ หารในการ
ประมาณการกระแสเงินสดสาหรับระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557 – ปี 2561)
จากการทดสอบการด้อยค่าโดยการกาหนดวิธีมูลค่าจากการใช้(Value in use) ดังกล่าว ซึ่ งมีผลให้บริ ษทั
ต้องกลับ รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พ ย์จานวนเงิ น 44.48 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่ องจากการคิดค่าเสื่ อมในปี 2556 และผลประกอบการ
ในปี 2556 ได้สะท้อนกระแสเงินสดติดลบในปี 2556 แล้ว
ในปี 2556 บริ ษทั ได้เปลี่ ยนวิธีการวัดมู ลค่าอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารจากวิธีราคาที่ ตีใหม่เป็ นวิธี
ราคาทุน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน เนื่ องจากวิธีราคาที่ตีใหม่ที่บริ ษทั ใช้
ในปี 2556 และ 2555 เกิดการด้อยค่าจึงทาให้มีมูลค่าสุ ทธิ คงเหลือต่ากว่ามูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ตามวิธีราคา
ทุนเดิม ฝ่ ายบริ หารจึงมีนโยบายแสดงมูลค่าอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารโดยใช้วิธีราคาทุนเดิ มหักค่า
เสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน หากแสดงโดย
ใช้วธิ ีราคาทุน มีจานวน 65.81 ล้านบาท และ 66.58 ล้านบาท ตามลาดับ
ที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งที่มีอยู่หรื อที่จะก่อสร้ างขึ้นในอนาคตทั้งหมดและเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ส่ วนหนึ่ งของบริ ษ ทั ได้จดจานอง/จานาไว้เพื่ อเป็ นหลักทรั พ ย์ค้ าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อจากธนาคารใน
ประเทศหลายแห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
ค่าเสื่ อมราคาสุ ทธิ จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 จานวน 39.79 ล้านบาท และ 45.09 ล้านบาท ตามลาดับ รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั มี อาคารและอุ ปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยู่ จานวน 196.32 ล้านบาท และ 189.43 ล้านบาท ตามลาดับ
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9.

รายงานประจาปี 2557

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย:
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน - สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

891
(558)
333

1
(168)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

-

892
(726)
166

10. สิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ใช้ ดาเนินงาน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
ณ วันที่
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์ที่ไม่ ใช้ ดาเนินงาน
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ที่ไม่ ได้ใช้ ดาเนินงาน - สุ ทธิ

15,587
(10,101)
(5,486)
-

-

-

15,587
(10,101)
(5,486)
-
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11. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หนี้สินเพื่อการส่ งออกและแพ็คกิ้งเครดิต
เจ้าหนี้ TR
รวม

หน่วย : พันบาท
2557
2556
4,279
9,041
31,900
26,250
313,220
284,940
10,031
359,430
320,231

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯได้รับวงเงินสิ นเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะ
สั้น ขายลดตัว๋ สัญญาใช้เงิน สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระค้ าประกัน และหนี้ สินเพื่อ
การส่ งออกและนาเข้า) จากธนาคารในประเทศสองแห่ งจานวนเงิ นรวม 620.08 ล้านบาท โดยมี อตั รา
ดอกเบี้ย MOR และ MLR ต่อปี วงเงินสิ นเชื่ อนี้ ค้ าประกันโดยการจานาเงินฝากประจาของบริ ษทั และจด
จานอง/จานาที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งที่มีอยูท่ ้ งั หมดหรื อที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตและเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 นอกเหนือจากการค้ าประกันโดยกรรมการ
ของบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ท่ านหนึ่ งและบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน บางแห่ ง นอกจากนี้ สั ญ ญาเงิ น กู้ไ ด้ระบุ
เงื่อนไขและข้อจากัดต่าง ๆ ไว้ เช่น ห้ามบริ ษทั นาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเพิม่ เติม เป็ นต้น
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแพ็คกิ้งเครดิต บริ ษทั จะได้รับเงินค่าสิ นค้าจากธนาคารก่อนที่จะมีการส่ งสิ นค้าไปยัง
ลูกค้าโดยที่บริ ษทั ฯมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องชาระเงินดังกล่าวแก่ธนาคารทันทีที่ได้รับชาระค่าขายสิ นค้านั้น
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12. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ ซ้ื อทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ ตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
13. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน-สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

รายงานประจาปี 2557
หน่วย : พันบาท
2557
2556

13,189
128,829
142,018

41,519
75,770
117,289

12,345
2,734
495
14,903
3,233
195
33,905
175,923

3,768
15,941
19,816
19,310
3,492
329
62,656
179,945

หน่วย : พันบาท
2557

2556

ไม่ เกิน 1 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่ าปั จจุบันของจานวนเงินขั้นต่า

323
(30)
293

323
(45)
278

เกิน 1 ปี แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่ าปั จจุบันของจานวนเงินขั้นต่า

457
(17)
440

780
(47)
733

1,182

1,443

ราคาสุ ทธิตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน
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14. หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้ :
หน่วย: พันบาท
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
ณ วันที่
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
1 มกราคม 2557 กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5,470
5,470

-

-

5,470
5,470

ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม มีดงั นี้:

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั ตามอัตราภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
ภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ ย

หน่วย : พันบาท
2557
2556
77,827
72,198
20%
20%
15,565
14,440
(15,565)
-

(14,440)
-

0.00%

0.00%

บริ ษ ทั มี ผลขาดทุ น ทางภาษี ยกไปที่ ย งั ไม่ ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นจานวนเงิ น
444.90 ล้านบาท และ 412.06 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่ายังมี ความไม่แน่ นอนจากการใช้
ประโยชน์ ท างภาษี ดงั กล่ าว ดังนั้น จึงพิ จารณาไม่รับ รู ้ เป็ นสิ นทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จากผล
ขาดทุนทางภาษียกไปทั้งจานวน
บริ ษ ัท ใช้อ ัต ราภาษี เงิ น ได้ร้ อ ยละ 20 ในการค านวณภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 โดยอาศัยความตามมาตรา 5 แห่ งพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 577) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ตามลาดับ
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้

หน่วย : พันบาท
2557
2556
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ ต้ นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลต่างจากการประมาณหนี้สิน
จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ สิ้นปี

2,263
817
88
(74)
3,094

2,057
621
62
(477)
2,263

ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งานในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม
ประกอบด้วย:

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

หน่วย : พันบาท
2557
2556
817
621
88
62
905
683

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดังนี้

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

หน่วย : พันบาท
2557
2556
528
403
377
280
905
683
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มี
ดังนี้
อัตราคิดลด
เงินเดือนในอนาคตทีเ่ พิ่มขึ้น
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงานรายเดือน
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงานรายวัน
อัตราการเสียชี วติ

อัตราร้อยละ
ร้อยละ 3.91 ต่อปี
ร้อยละ 5.0 - 5.5 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 29 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 29 ต่อปี
TMO 2008

ข้อสมมติ เกี่ ย วกับ อัตราคิ ดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ ย ของพันธบัตรรั ฐบาล และ
สะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติ เกี่ ยวกับ อัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่ จะอยู่จนเกษี ย ณในอนาคตอย่าง
สมเหตุสมผลประมาณการจากตารางมรณะ
16. ทุนหุ้นสามัญ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จาก 998,906,746 บาท (หุ ้นสามัญ 998,906,746 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ น 3,995,626,984
บาท (หุ ้นสมัญ 3,995,626,984 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยการเสนอขายหุ ้นสามัญใหม่ในราคาขายต่อ
หุ ้น 0.10 บาท ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผูถ้ ื อหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯจาก 499,453,373 บาท (หุ ้นสามัญ 499,453,373 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ น 998,906,746
บาท (หุ ้น สมัญ 998,906,746 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 1 บาท) บริ ษ ัท ฯได้จดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
การเสนอขายและจัดสรรหุ ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 499,453,373 หุ ้น นั้นเสนอให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ ้นใหม่ ต่อ 1 หุน้ เดิม ในราคา 0.25 บาท ต่อหุ น้ หากยังมี
หุ น้ ที่จาหน่ายไม่หมดก็ให้จดั สรรให้แก่ผสู ้ นใจหรื อนักลงทุนรายใหม่ (Private Placement)
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17. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

การเปลี่ ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในสิ นทรัพย์ถาวร
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือแสดงในต้นทุน
ขาย
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่ อมแซม

หน่วย : พันบาท
2557
2556
46,777
18,842
582,230
556,371
140,527
129,105
39,962
45,213
4,615
(44,484)
(39,005)
38,812
13,046

5,511
32,963
10,470

18. ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษทั ดาเนินงานในส่ วนงานสองธุ รกิจ คือ ธุ รกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางและน้ ายางข้น การแสดง
รายได้และค่าใช้จ่าย ตามส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

รายได้ จากการขายและบริ การ
ต้นทุนสินค้าทีข่ ายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น

หน่วย : พันบาท
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายถุงมือยางธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ ายางข้น
รวม
2557
2556
2557
2556
2557
2556
752,622
681,617
94,091
74,650 846,713 756,267
(744,374)
(711,197)
(97,607)
(73,144) (841,981) (784,341)
8,248
(29,580)
(3,516)
1,506
4,732
(28,074)

รายได้อื่น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

9,392
3,812
(22,163)
(42,177)

9,674
(11,318)
(17,554)
(38,137)

(46,404)
(31,423)
(77,827)

44,484
(40,925)
(31,273)
(72,198)

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนก่อ นต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สาหรั บปี

(75,064)

(76,326)

(2,763)

4,128
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนของยอดขาย ดังนี้
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ยอดขายสุ ทธิ ต่างประเทศ
ยอดขายสุ ทธิ ในประเทศ
รวม

(ร้อยละต่อยอดขายสุ ทธิ รวม)
2557
2556
70.49
76.35
29.51
23.65
100.00
100.00

19. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นได้รวมเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสด ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น เงินฝากสถาบันการเงิ นที่ มีขอ้ จากัดในการใช้ เงิ นเบิ กเกิ น
บัญชี ธนาคารและเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นทดรองจ่ายจาก
กรรมการ หนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี้ และดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชี สาหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ ได้เปิ ดเผย
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิ ดจากปั ญหาในการจัดหาเงิ นทุ นให้มีจานวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่าย
ชาระหนี้ สาหรับภาระผูกพันตามที่กาหนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมู ลเหล่ านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ดังนั้น บริ ษทั ได้ทา
สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อขยายระยะเวลาชาระหนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ัท มี รายการค้าที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศซึ่ งก่ อให้ เกิ ดความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อลดความเสี่ ยงนี้เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสม
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้
ไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้
เป็ นครั้งคราว
ราคาตามบัญชี ของลู กหนี้ ที่ บ นั ทึ กในงบแสดงฐานะการเงิ นสุ ท ธิ จากค่าเผื่อหนี้ ส งสั ยจะสู ญเป็ นมู ลค่ า
สู งสุ ดที่เกิดจากความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงิน
ฝากสถาบันการเงิน เงิ นฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี้ จากบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่
ปรั บ ขึ้ น ลงตามอัต ราตลาดหรื อ มี อตั ราดอกเบี้ ย คงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ย งกับ อัต ราตลาดในปั จ จุ บ ัน ผู บ้ ริ ห าร
พิจารณาว่าความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีนอ้ ย บริ ษทั จึงไม่ได้ทาสัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงินกันในขณะที่ท้ งั
สองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน บริ ษทั ใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ซ่ ึ งมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่ งเป็ นอัตราท้องตลาด:มีราคาตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินทดรองจ่าย
จากกรรมการและดอกเบี้ ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน:มีราคาตามบัญชี ใกล้เคี ยงกับมู ลค่ายุติธรรม
เนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
หนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินซึ่ งมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่: ไม่สามารถคานวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสมเนื่ องจากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวในท้องตลาดได้
20. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ส าคัญของบริ ษทั ฯ คื อการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
ในปี 2556 บริ ษทั ฯมีการเพิม่ ทุนเป็ นจานวนเงิน 124.86 ล้านบาท
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21. กองทุนสารองเลีย้ งชี พพนักงานทีจ่ ดทะเบียน
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ
พ.ศ. 2530 และเข้าเป็ นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2547 ตามระเบียบกองทุน สมาชิ กต้องจ่ายเงินสะสมและบริ ษทั ฯต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้ อย
ละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน บริ ษทั ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติก องทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ.
2530
บริ ษ ทั จ่ ายเงิ น สมทบส าหรั บ ปี 2557 และ 2556 ซึ่ งบันทึ ก เป็ นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จมี
จานวนเงินแต่ละปี 0.4 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลาดับ
22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มี นโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศที่เกิดจากการขายสิ นค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินในประเทศ ดังนี้
มูลค่าตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เทียบเท่าจานวนเงินบาท

2557
-

2556
5.10 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
และ 0.4 ล้านยูโร
185.53 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั ฯมี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิ น 0.08 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 2.73 ล้านบาท) และ 0.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 0.62 ล้านบาท) ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ กรณี ที่ลูกหนี้การค้าผิดนัดชาระหนี้
เป็ นจานวนเงิน 0.67 ล้านยูโร และ 0.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เนื่ องจากบริ ษทั ได้นาสิ ทธิ เรี ยกร้องในลู กหนี้
การค้าดังกล่าวไปขายลดให้กบั สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เป็ นจานวนเงิน 3.08 ล้านบาท ซึ่ งค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
23. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
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