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ความมุ่งมั่นต่อภารกิจหลักและค่านิยมองค์กร
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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 2558 การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยงั ไม่ชดั เจน ทาให้การค้าและการลงทุนของโลกซบ
เซาตามไปด้วย ขณะที่ ปั ญ หาภัยแล้ง ยาวนานส่ งผลให้ราคาสิ น ค้าเกษตรตกต่ า และท าให้ก าลังซื้ อของ
เกษตรกรหดหายไป และ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สาคัญ เช่น สหภาพยุโรป (EU) ตัดสิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็ นการทัว่ ไป (GSP) รวมทั้งเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากการปรับนโยบายเน้นการพึ่งพาสิ นค้าใน
ประเทศและ ลดการนาเข้า
นอกจากนั้น ในปี 2558 ภาวะการแข่งขันทางราคาของถุงมือเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากการ
เพิ่มกาลังการผลิ ตของผูผ้ ลิ ตถุ งมื อรายใหญ่ ซึ่ งส่ งผลให้การส่ งออกถุ งมื อของประเทศไทย รวมทั้งของ
บริ ษทั ฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันความต้องการในการใช้ถุงมือภายในประเทศในปี 2558 มีการ
ปรับตัวสู งขึ้น ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลล่า ทา
ให้ผูบ้ ริ โภคชลอการนาเข้าถุงมือที่ใช้ ในทุ กอุ ตสาหกรรมจากต่างประเทศ ทาให้ยอดขายในประเทศของ
บริ ษทั ฯ ปรับตัวสู งขึ้นในปี 2558 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นไปอีกในปี 2559
บริ ษ ัท ฯ ยัง เชื่ อ มั่น ว่ า ตลาดถุ ง มื อ ยางมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ เพื่ อ เพิ่ ม
ผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น อันเป็ นเป้ าหมายส าคัญที่ สุดของบริ ษ ทั ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งเห็ นว่าควร
กระจายความเสี่ ยงด้วยการริ เริ่ มและศึกษาในธุ รกิจใหม่ หรื อธุ รกิจที่สามารถต่อยอดจากธุ รกิจเดิมของบริ ษทั
หรื อ ในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ เพิ่มเติม โดยศึกษาความเป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิ จ ที่จะส่ งผลให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบพระคุ ณท่านผูถ้ ื อหุ ้น พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ลู กค้าทั้งทาง
ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงินที่ได้ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นอย่างดีเสมอ
มา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า บริ ษทั ฯ ยังคงได้รับการสนับสนุ นต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเต็มที่ บริ ษทั ฯ ขอให้คามัน่ สัญญาที่ จะกากับดู แลกิ จการที่ดี เพื่อผลประโยชน์โดยรวม
และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายตลอดไป
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

-4-

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียน
เลขที่ 0107544000086 (เดิมเลขที่ บมจ. 669)

ประกอบธุรกิจ
เป็ นผูผ้ ลิ ต, จาหน่ าย และส่ งออกถุ งมื อยางที่ ใช้ในทางการแพทย์, ครัวเรื อน และ
อุตสาหกรรม ฯลฯ

จานวนและชนิดหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ทุนจดทะเบียน 19,978,134,920 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนชาระแล้ว 15,982,476,502 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 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511 - 6040 - 5 โทรสาร (02) 511 – 6049
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009 - 9000 โทรสาร (02) 009 - 9991

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 (02) 645 – 0109 โทรสาร (02) 645 – 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 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 511 - 6040 – 5 #104, 105 โทรสาร (02) 511 – 6049
Email : sureeporn@shunthaiglove.com
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ข้อมูลสรุป
ภาพรวมของการดาเนินงานและเหตุการณ์ที่สาคัญ
ในปี 2558 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ให้มี ก ารประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2558 ในวัน อังคารที่
7 เมษายน 2558 ซึ่ งมีมติให้เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 3. เกี่ ยวกับเรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดย
เพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์อีก 14 ข้อ รวมเป็ นวัตถุประสงค์ท้ งั สิ้ น 56 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จ
ในปั จ จุ บ ัน และเป็ นไปตามแผนพัฒ นาศัก ยภาพทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และต่ อ มาในวัน พฤหั ส บดี ที่
30 เมษายน 2558 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ขึ้น
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2558 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ให้ มี ก ารประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2558
ในวัน อังคารที่ 9 มิ ถุ นายน 2558 ซึ่ งมี มติ ให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จากเดิ ม 3,995,626,984 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 19,978,134,920 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวนจานวน 15,982,507,936 หุ ้น
โดยแบ่งเป็ น การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจานวน 11,986,880,952 หุ ้น ต่อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนจานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่ งแบ่งการชาระเงินเป็ น 2 ครั้ง และ จัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิ น 3,995,626,984 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2) ที่ออกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ภายหลังจากที่
บริ ษทั ได้เพิ่มทุนและชาระเงินทั้งสองคราวแล้ว
การเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 11,986,880,952 หุ ้ น ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท
ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่ งแบ่งการชาระเงินออกเป็ น 2 ครั้งนั้น
มีรายละเอียดดังนี้
ในครั้ ง แรก ได้เสนอขายหุ ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ นจานวน 5,993,440,476 หุ ้น ในอัต ราส่ วน 1 หุ ้น
เดิมต่อ 1.5 หุ น้ ใหม่ ในราคาหุ ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 โดยได้รับเงินจากการเพิ่มทุน
เท่ากับ 599,344,047.60 บาท หลังการดาเนินการแล้วไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
ในคราวที่ ส อง เสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 5,993,440,476 หุ ้ น แต่ เนื่ องจากในการ
จัดสรรหุ น้ และเรี ยกชาระเงินในคราวที่สองนี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น มีผฝู ้ ากหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ได้แจ้งชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
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โดยปรากฏชื่ อ บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อผู ้ฝ าก และ/หรื อ THAILAND
SECURITIES DEPOSITORY CO.,LTD FOR DEPOSITORS เป็ นผูถ้ ือแทน แต่ไม่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน
จานวน 52,298 หุ ้น (มีสิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 31,378 หุ ้น) จึงทาให้จานวนหุ ้นที่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสามารถนามาจัดสรรในคราวที่สองนี้ได้เท่ากับ 5,993,409,042 หุน้
ดังนั้น จึงทาให้บริ ษทั ฯ เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวที่สองเท่ากับ 5,993,409,042 หุ ้น
ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นเดิ ม ต่ อ 0.6 หุ ้น ใหม่ ในราคาหุ ้ นละ 0.10 บาท เมื่ อวันที่ 16 - 22 กัน ยายน 2558 โดย
ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเท่ากับ 599,340,904.20 บาท หลังการดาเนิ นการแล้วไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
สาหรับส่ วนต่างของหุ น้ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะนาไปลดทุนจดทะเบียนต่อไป
สาหรับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 3,995,626,984 หุ ้น เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2) ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ภายหลังจากที่บริ ษทั เรี ยกชาระเงินทั้งสองคราวแล้วนั้น ในปี 2558 บริ ษทั ยังไม่ได้ดาเนินการ
แจ้งสิ ทธิ และเงื่อนไขในการแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
เดือนสิ งหาคม 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
18 สิ งหาคม 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์ จ้ ี
จากัด (“NRE”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ มีวตั ถุ ประสงค์หลักในการดาเนิ นธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายพลังงานชี วมวล
ครบวงจร, ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากชี วมวลและขยะ โดยลงทุ นซื้ อหุ ้นสามัญจานวน 3,136,000 หุ ้น มู ลค่ า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ NRE ในราคาหุ ้นละ 100
บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 313,600,000 บาท จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของ NRE จานวน 21 ราย ซึ่ งมิได้เป็ นบุ คคล
ที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั โดยภายหลังการเข้าทารายการดังกล่าว บริ ษทั จะถื อหุ ้นสามัญใน NRE คิดเป็ น
อัตราส่ วนทั้งสิ้ นร้อยละ 48.25
ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาเรื่ องการควบคุมตามกฎหมายและ
เนื้ อหาสาระสาคัญแล้ว เห็ นว่าบริ ษทั ฯ ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในกิ จกรรมที่สาคัญของ NRE
นอกจากนั้น การอนุ มตั ิงบประมาณประจาปี และงบประมาณการลงทุนต้องได้รับอนุ มตั ิจากเสี ยงส่ วนใหญ่
ของคณะกรรมการ NRE ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีตวั แทนเข้าไปเป็ นกรรมการเพียง 2 ท่าน จากทั้งหมด 5 ท่าน ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงไม่มีอานาจในการควบคุ มบริ ษทั ดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ประเภทเงินลงทุนใน
NRE ใหม่ เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มิใช่บริ ษทั ย่อย
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ปี 2558 บริ ษ ัท มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งทุ น เพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล่ อ งให้ ก ับ บริ ษ ัท การลดต้น ทุ น
การผลิ ตและการลดต้นทุ นทางการเงิ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ มีผลประกอบการสาหรับ
ปี 2558 กาไรสุ ท ธิ อยู่ที่ 53.47 ล้านบาท ซึ่ งมี กาไรเพิ่ มขึ้ นจากปี 2557 ที่ มียอดขาดทุ นสุ ท ธิ เท่ ากับ 77.83
ล้านบาท คิดเป็ นจานวนกาไรเพิ่มขึ้น 131.28 ล้านบาท หรื อกาไรเพิ่มขึ้น 168.70% เมื่อเทียบกับปี 2557
ในปี 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 1,478.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่ งมีสินทรัพย์รวม
อยู่ ที่ 412.20 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 1,065.82 ล้ า นบาท เป็ นผลจากการเพิ่ ม ขึ้ นของสิ นทรั พ ย์ทุ ก ประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2558 บริ ษทั มีเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน-สุ ทธิ 464.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ซึ่ งอยู่ที่ 2.62 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 17,623.28 และลู ก หนี้ การค้า -สุ ท ธิ ปี 2558 137.22
ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 ซึ่ งอยู่ที่ 64.06 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 114.19 และสิ น ทรั พ ย์ถ าวร-สุ ท ธิ
ปี 2558 มี มู ลค่ า 368.25 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 ซึ่ งมี มู ลค่ า 224.35 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 64.14
ตามลาดับ
ส าหรั บ หนี้ สิ น รวมปี 2558 มี มู ล ค่ า เท่ า กับ 148.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่ งมี มู ล ค่ า
638.18 ล้านบาท ลดลง 489.27 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 328.57 โดยหนี้ สิ น หมุ นเวียนลดลงร้ อยละ
410.75 เนื่ องจากการไม่ มี รายการของเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืม ระยะสั้นเป็ นส่ วนใหญ่ และหนี้ สิ น
ไม่หมุ นเวียนลดลงร้ อยละ 93.09 เนื่ องจากหนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
ลดลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมปี 2558 มีมูลค่า 1,329.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่ งมีส่วนขาดทุน
สะสมเกิ น ทุ น ติ ด ลบ 225.98 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 1,555.10 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 688 จากการปรั บ
โครงสร้างทุ น โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ครั้ งที่ 1/2557 ในวัน ที่ 29 ธันวาคม 2557 และตามมติ ที่ ป ระชุ มวิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 2/2558 ในวัน ที่
9 มิถุนายน 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 กราฟแสดงสินทรัพย์รวมของบริษัท
สิ นทรัพย์รวม

ล้ านบาท

1,478

1,500
1,200

900

752

600

491

485

412

2555

2556

2557

300
0
2554

2558

 กราฟแสดงรายได้จากการขายถุงมือยาง
รายได้จากการขาย

ล้ านบาท
991
1000

818

800

756

847

759

600
400

200
0

2554

2555

2556
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2557

2558

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

 กราฟแสดงส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้ านบาท
1500

1329

1200

900

600

300

6
0
2554
-300

2555

-201

2556

-148
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2557

-226

2558

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ภาพรวมทางการเงิน
2558

2557

2556

(หน่ วย : พันบาท)
2555
2554

308,506
450,970
759,476
16,164

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

รวมรายได้

775,640

859,917

765,941

826,374

1,026,242

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-627,898
-75,696
-15,808
-2,769

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

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

-906,189
-42,142
-34,227
-72,593
-

-967,166
-51,152
-26,044
-

รวมค่ าใช้ จ่าย

-722,172

-841,981

53,468

-77,827

-72,198

-228,776

-18,120

53,468

-77,827

-72,198

-228,776

-18,120
-

รายการ
งบกาไรขาดทุน
รายได้
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น

กาไร(ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

-

-826,821 -1,055,151 -1,044,363

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
กาไรจากการประมาทการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

-

-

655
2,616

-

-

27,349
-5,470

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

56,738

-77,827

-72,198

-206,897

-18,120
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

2558

2557

2556

(หน่ วย : พันบาท)
2555
2554

464,346
137,220
132,019
733,585
368,249

2,614
64,064
105,190
171,868
224,351

2,615
85,777
130,895
219,287
249,810

8,145
53,579
180,885
242,609
233,506

1,155
90,047
333,038
430,895
306,912

รวมสินทรัพย์

1,478,023

412,202

484,899

491,365

752,750

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

76,725
110,386
38,520

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

148,906

638,182

633,052

692,183

746,670

15,985,477
-13,756,114
-919,780

998,906
-270,902
-975,863

998,906
-270,902
-898,036

499,453
103,688
-825,838

499,453
103,688
-597,062

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,329,117

-225,980

-148,153

-200,818

6,079

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,478,023

412,202

484,899

491,365

752,750

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-165,890
-757,304
1,110,037

6,508
-14,582
8,073

-29,812
-16,106
40,388

48,713
-18,648
-23,075

-13,311
-8,725
18,876

ยอดคงเหลือสิ้นงวด

189,457

2,615

2,615

8,145

1,155

-

-0.23
-

-0.15
-

-0.40
-

0.012
-

0.07

-0.08

-0.09

-0.46

-0.037

รายการ
งบดุล
เงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
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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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน

รายงานประจาปี 2558

2558

2557

2556

2555

2554

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

6.65

0.30

0.41

0.43

0.73

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

5.45

0.12

0.17

0.11

0.17

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

4.48

11.30

10.85

10.88

11.38

81.00

32.30

33.63

33.54

32.09

5.29

7.13

5.03

3.53

3.65

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

17.32%

0.56%

-3.71%

-10.81%

2.50%

อัตรากาไรสุทธิ (%)

7.04%

-9.19%

-9.55%

-27.97%

-1.83%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ (เท่า)

0.11

-2.82

-4.27

-3.44

122.82

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)

2.38

-1.48

-1.31

-5.68

0.30

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง (ครั้ง)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

งบการเงินของบริ ษทั ฯ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ. 2554 - 2558) โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายสุ นทร สาระขวัญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4869
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายอภิชาติ สายะสิ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4229
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

 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 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9945
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2558 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)
บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
รายการ
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

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

บจก. เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์ รี่ เซอร์ วสิ เซส
ปี 2555
ปี 2555
ปี 2554
(แก้ ไข)
350,400.-

950,000.-

950,000.-

12,790.-

97,650.-

68,175.-

(Audit Fee)
2. ค่าบริ การอื่น

125,965.-

104,341.-

136,900.-

(Non-audit Service Fee)
รวม

1,625,965.- 1,604,341.- 1,536,900.-
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363,190.- 1,047,650.- 1,018,175.-

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

คาอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของการดาเนินงาน
แม้ว่า เศรษฐกิ จ ในปี 2558 นี้ จะมี ส ภาวะผัน ผวนทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง
การผันผวนของค่าเงิ นบาท และราคายางธรรมชาติที่ลดลงเป็ นประวัติการณ์ ทาให้อุตสาหกรรมถุ งมือยาง
มีสภาวะการแข่งขันที่สูงและท้าทายเป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ ตามด้วยการปรั บ โครงสร้ างทุ น เพื่ อเพิ่ ม สภาพคล่ องให้ก ับ บริ ษ ทั การลดต้น ทุ น
การผลิ ตและการลดต้นทุ นทางการเงิ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ มีผลประกอบการสาหรับ
ปี 2558 กาไรสุ ท ธิ อยู่ที่ 53.47 ล้านบาท ซึ่ งมี กาไรเพิ่ มขึ้ นจากปี 2557 ที่ มียอดขาดทุ นสุ ท ธิ เท่ ากับ 77.83
ล้านบาท คิดเป็ นจานวนกาไรเพิ่มขึ้น 131.28 ล้านบาท หรื อกาไรเพิ่มขึ้น 168.70% เมื่อเทียบกับปี 2557

ผลการดาเนินงาน
รายได้ รวม
รายได้รวมในปี 2558 เป็ นเงิ นเท่ ากับ 775.64 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2557 ที่ มี รายได้รวม
859.95 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวน 84.31 ล้านบาท หรื อลดลง 9.80% ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั เลือก
ขายสิ นค้าเฉพาะที่ มีมูลค่า จากการขยายตลาดภายในประเทศในส่ วนของถุ งมื อแพทย์ใช้ในโรงพยาบาล
อุตสาหกรรมอาหารและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษ ัท ฯ มี ต้น ทุ น ขายในปี 2558 เท่ า กับ 627.90 ล้านบาทเมื่ อ เที ย บกับ ปี 2557 อยู่ที่ 841.98
ล้า นบาท ลดลง 214.08 ล้า นบาท คิ ด เป็ น 25.43% เนื่ อ งจากการควบคุ ม การผลิ ต ถุ ง มื อ , มี ก ารปรั บ
กระบวนการผลิต, ควบคุมการใช้เชื้ อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่ วนการผลิตลง จึงส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 13.53 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2557
ที่มีมูลค่าเท่ากับ 22.16 ล้านบาท ลดลงเป็ นจานวนเงิน 8.63 ล้านบาทหรื อลดลง 38.94% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
เนื่องมาจากลดเรื่ องค่านายหน้าในการไปทาตลาด เงินเดือนฝ่ ายขายและค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
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กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการสาหรับปี 2558 กาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 53.47 ล้านบาท ซึ่ งมีกาไรเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ที่มียอดขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 77.83 ล้านบาท เนื่องจากมีตน้ ทุนการผลิตลดลง 214.08 ล้านบาท
ต้น ทุ น ทางการเงิ นลดลง 15.61 ล้านบาท ค่ าใช้จ่ายในการขายและบริ ห ารเพิ่ ม ขึ้ น 14.13 ล้านบาท และ
รายได้จากขาย ลดลง 87.24 ล้านบาท แต่รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 2.96 ล้านบาท คิดเป็ นจานวนกาไร
เพิ่มขึ้น 131.28 ล้านบาท หรื อกาไรเพิ่มขึ้น 168.70% เมื่อเทียบกับปี 2557

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ในปี 2558 และปี 2557 มี สินทรัพย์รวม 1,478.02 ล้านบาท และ 412.20 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ถาวร
ปี 2558 บริ ษทั มี เงิ นสดหรื อเที ยบเท่าเงิ นสดและเงิ นลงทุ น-สุ ทธิ 464.35 ล้านบาท เมื่อเทียบ
จากปี 2557 ซึ่ งมี เงิ นสดหรื อเที ยบเท่ าเงิ นสด และเงิ นลงทุ น -สุ ทธิ 2.62 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นคิ ดเป็ นร้ อยละ
17,623.28
ลู กหนี้ การค้า-สุ ท ธิ 137.22 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบจากปี 2557 ซึ่ งมี ลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ 64.06
ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 114.19
สาหรับ สิ นค้าคงเหลื อ -สุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2558 มี มูลค่า 132.02 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับ
ปี 2557 มีสินค้าคงเหลือ-สุ ทธิ มูลค่า 105.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.51
สิ นทรัพย์ถาวร-สุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2558 มี มูลค่า 368.25 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับปี 2557
มีสินทรัพย์ถาวร-สุ ทธิ มูลค่า 224.35 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 64.14
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย น-สุ ทธิ ปี 2558 เท่ า กับ 368.78 ล้ า นบาท เปรี ยบเที ย บกั บ ปี 2557
มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-สุ ทธิ 240.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.45
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

หนีส้ ิ น
หนี้สินรวมปี 2558 และปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 148.91 และ 638.18 ล้านบาทตามลาดับ ลดลง
489.27 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 328.57 ซึ่ งแยกเป็ นส่ วนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว ดังนี้
หนี้ สิ นหมุ นเวียนปี 2558 และ ปี 2557 มี มู ลค่าเท่ ากับ 110.39 และ 563.80 ล้านบาท ลดลง
453.42 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 410.75 เนื่ อ งจากการไม่ มี รายการของเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยื ม
ระยะสั้นเป็ นส่ วนใหญ่
หนี้สินไม่หมุนเวียนปี 2558 และปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 38.52 ล้านบาท และ 74.38 ล้านบาท
ตามลาดับ ลดลง 35.86 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 93.09 เนื่ องจากหนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมในปี 2558 และปี 2557 มีส่วนขาดทุนสะสมเกินทุนของผูถ้ ือหุ น้ มีมูลค่า
เท่ากับ 1,329.11 ล้านบาท และ (225.98) ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 1,555.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 688
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างทุนในปี 2558 รายละเอียด ดังนี้
ปี

ทุนเดิม
(ล้านบาท)

เพิ่มทุน
(ล้านบาท)

ทุนใหม่
(ล้านบาท)

จัดสรรให้

2558

998.91

14,983.57

15,982.48

ผูถ้ ือหุน้ เดิม

ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยมีมติ
ให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จากเดิ ม 998,906,746 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 3,995,626,984 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 2,996,720,238 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ในอัตรา 1 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 3 หุ ้นสามัญใหม่ ในราคา 0.10 บาทต่อหุ ้น โดยชาระเงินเมื่อวันที่
11-13, 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน เท่ากับ 299,672,023.80 บาท หลังการ
ดาเนินการแล้วไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
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รายงานประจาปี 2558

ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้งที่ 2/2558
ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ซึ่ งมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 3,995,626,984 บาท เป็ น
ทุ น จดทะเบี ย น 19,978,134,920 บาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ ใหม่ จ านวนจ านวน 15,982,507,936 หุ ้ น
โดยแบ่งเป็ น การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 11,986,880,952 หุ น้ ต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ซึ่ งแบ่ง
การช าระเงิ น เป็ น 2 ครั้ ง และ จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวนไม่ เกิ น 3,995,626,984 หุ ้ น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2) ที่ออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้เพิม่ ทุนและชาระเงินทั้งสองคราวแล้ว
การเสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 11,986,880,952 หุ ้ น ต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตาม
สั ดส่ วนจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ล ะรายถื ออยู่ (Rights Offering) ซึ่ งแบ่ งการช าระเงิ นออกเป็ น 2 ครั้ งนั้น
มีรายละเอียดดังนี้
ในคราวแรก ได้เสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 5,993,440,476 หุ ้ น ในอัต ราส่ ว น 1 หุ ้ น
เดิมต่อ 1.5 หุ ้นใหม่ ในราคาหุ ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 โดยได้รับเงินจาก
การเพิ่มทุนเท่ากับ 599,344,047.60 บาท หลังการดาเนินการแล้วไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
ในคราวที่ ส อง เสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 5,993,440,476 หุ ้ น แต่ เนื่ อ งจากในการ
จัดสรรหุ ้น และเรี ยกชาระเงินในคราวที่สองนี้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ มีผฝู ้ ากหลักทรัพย์กบั
ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพ ย์ ได้แจ้งชื่ อผูถ้ ื อหลักทรั พ ย์ที่ ไ ม่เป็ นไปตามระเบี ยบวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ข องศู น ย์
รับฝากหลักทรัพย์ โดยปรากฏชื่ อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อผูฝ้ าก
แ ล ะ /ห รื อ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITORS เป็ น
ผูถ้ ื อแทน แต่ไม่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นจานวน 52,298 หุ ้น (มี สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ น
เท่ ากับ 31,378 หุ ้น) จึงท าให้จานวนหุ ้นที่ เป็ นไปตามเงื่ อนไขของศูนย์รับฝากหลัก ทรัพ ย์และ
สามารถนามาจัดสรรในคราวที่สองนี้ได้เท่ากับ 5,993,409,042 หุน้
ดังนั้น จึ งท าให้ บ ริ ษ ทั ฯ เสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ในคราวที่ ส องเท่ ากับ 5,993,409,042 หุ ้น
ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นเดิม ต่อ 0.6 หุ ้นใหม่ ในราคาหุ ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 16 - 22 กันยายน 2558
โดยได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเท่ากับ 599,340,904.20 บาท หลังการดาเนิ นการแล้วไม่มีหุ้นเหลื อ
จากการจัดสรร สาหรับส่ วนต่างของหุ น้ ดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะนาไปลดทุนจดทะเบียต่อไป
การเพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วข้า งต้น ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท มี อ ัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ วนของผู ถ้ ื อ หุ ้ น เป็ น
0.11 เท่าใน ปี 2558 ซึ่งดีข้ ึนอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2557 ซึ่ งอยูท่ ี่อตั รา -2.82 เท่า
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การลงทุนและการศึกษาธุรกิจอื่นๆ เพือ่ เพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผูล้ งทุน
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น อันเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่ สุดของบริ ษทั บริ ษทั ฯ
เล็งเห็นว่าไม่ควรทาธุ รกิจด้านถุงมือยางแต่เพียงธุ รกิจเดียว หากแต่มีความจาเป็ นที่จะริ เริ่ มการหาธุ รกิจใหม่
อาจเป็ นธุ รกิ จที่ต่อยอดจากธุ รกิ จเดิ ม หรื อธุ รกิ จในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ เช่ น อสังหาริ มทรัพย์, พลังงาน
ทดแทน, เทคโนโลยี, ธุ รกิจทางการแพทย์ และธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยบริ ษทั จะศึกษาความเป็ นไปได้
ในการประกอบธุ รกิจด้านอื่นๆ ที่มีผลตอบแทนที่ดีต่อไป
ในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาธุ รกิ จประเภท Biomass เช่ น โรงไฟฟ้ า Biomass และธุ รกิ จ
ชี วมวลต่อเนื่ องอื่นๆ เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่มีความเสี่ ยงต่ า สามารถขายไฟฟ้ าให้กบั ทางรัฐบาล ซึ่ งรัฐจะมี
สัญ ญาซื้ อขายไฟระยะยาว ประกอบกับ เป็ นธุ รกิ จที่ มี การลงทุ นไม่สู งนัก เมื่ อเที ยบกับ ธุ รกิ จขนาดใหญ่
จาพวกโรงไฟฟ้า หรื อ โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีผลตอบแทนที่น่าจูงใจในการลงทุน
ต่ อ มาคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ มี ม ติ เข้า ไปลงทุ น ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ บริ ษ ัท นอร์ ท เทิ ร์ น
รี นิ วเอเบิ้ ล เอเนอร์ จ้ ี จากัด ("NRE") เมื่ อวัน ที่ 18 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้น สามัญ จานวน
3,136,000 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.25 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดของ NRE
ที่ ราคาหุ ้น ละ 100.00 บาท โดยมี มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ าวเป็ นเงิ น จานวน 313.60 ล้า นบาท จากกลุ่ ม
ผูถ้ ือหุ ้นของ NRE ซึ่ งเป็ นไปตามตามแผนพัฒนาศักยภาพทางธุ รกิจ บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่าจะสามารถ
เพิ่ ม ช่ องทางในการลงทุ นที่ คุ ้ม ค่ า โดยมี ผ ลตอบแทนที่ ดี สามารถได้ Know-How จาก NRE ซึ่ งมี ความ
เชี่ ยวชาญธุ รกิ จชี วมวล นอกจากนี้ ยังเป็ นการลดความเสี่ ยงในการลงทุ น เนื่ องจากบริ ษทั จะมี Portfolio
ในการลงทุนเพิ่มขึ้นจากธุ รกิจยางพารา มาเป็ นธุ รกิจด้านพลังงานชีวมวล
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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 ใช้ ใ นครั ว เรื อน (Household Glove) มี ข นาดใหญ่ แข็ ง แรง ทนทาน
ต่ อ การใช้ง านที่ ต้อ งสั ม ผัส กับ น้ า หรื อ ผงซั ก ฟอก มี อ ายุ ใ ช้ง านนาน ส าหรั บ การออกแบบนั้ น จะเน้ 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

- 21 -

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

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 สามารถที่จะผลิตให้มีปริ มาณของโปรตีนในแป้ งไม่เกิ น 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. 1056-2556

3

มอก. 2505-2553

4

มาตรฐาน EN455

5

ASTM D3577, ASTM D3578,
ASTM D 6319

6

ISO 11193, ISO 10282

ความหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับ
การศัลยกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือสาหรับการตรวจโรคชนิด
ใช้ครั้งเดียว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ทวีปยุโรป)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ประเทศอเมริ กา)
มาตรฐานถุงมือแพทย์สาหรับตรวจโรคและศัลยกรรม
(ระหว่างประเทศ)
- 22 -

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับมาตรฐานโรงงาน ที่รับรองจากสถาบันภายนอกอีกหลายสถาบัน
และได้รับ รางวัล ผู ป้ ระกอบการส่ งออกที่ ดี (Good Performance Exporter of Thailand) จากรั ฐ บาลไทย
ซึ่ งท าให้ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ จ ัด ระดับ ผู ป้ ระกอบการส่ ง ออกที่ ดี จ ากกรมสรรพากรอี ก ด้ว ย โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1
2

3
4
5

6

มาตรฐานทีโ่ รงงานได้รับ

ความหมาย

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริ หารคุณภาพ
มาตรฐานควบคุมเรื่ องการผลิตเครื่ องมือแพทย์
EN ISO 13485
และสามารถส่งถุงมือยางไปขายยังยุโรปและ
ISO 13485 under CMDCAS
ประเทศแคนาดาได้
GMP : Good Manufacturing
มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
Practice
ที่ดีในการผลิตเครื่ องมือแพทย์
MDD : Medical Device Directive มาตรฐานเครื่ องมือแพทย์ของยุโรป
510K
มาตรฐานรับรอง FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ISO 9001

Health Canada

มาตรฐานเครื่ องมือแพทย์ของประเทศ
แคนาดา

- 23 -

ปี ที่
ได้ รับ

ผู้ให้ การรับรอง

2002

TUV Rheinland

2009

TUV Rheinland

2006

กระทรวงสาธารณสุ ข

2007

TUV Rheinland

-

FDA (U.S. Food and Drug
Administration)

2009

Therapeutic Products
Directorate Medical Devices
Bureau Canada

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ปริมาณถุงมือยางที่จัดส่งให้ลกู ค้า (Order Shipment)
แสดงปริ มาณการจัด ส่ งถุ ง มื อ ให้ ลู ก ค้ า ตั้ง แต่ ปี 2554 – 2558 โดยแยกเป็ นรายปี และ
เปรี ยบเทียบเป็ นรายไตรมาส

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ั ดส่งให้ ลูกค้ าปี 2554 – 2558
ปริ มาณถุงมือยางที่จดั ส่งให้ลกู ค้า
ปี 2554 - 2558

ล้ านชิน้
800

708

655

606

627

537

600

400
200
0
2554

2555

2556

2557

2558

ปริมาณถุงมือยางทีจ่ ั ดส่งให้ ลูกค้ าแยกตามไตรมาสของปี 2554 - 2558

ล้ านชิน้

ปริ มาณถุงมือยางที่จดั ส่งให้ลกู ค้า รายไตรมาส
ปี 2554 - 2558

800
600
400

218
158
159
164

200
168

181

150

169

182

141

170

135

145

131

166

165

132

130

138

130

-

2554

2555

Q1

2556

Q2
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2557

Q3

Q4

2558

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

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
ด้านการผลิตและราคา จึงดาเนิ นนโยบายการกระจายสิ นค้าไปต่างประเทศ และกระจายสิ นค้าในประเทศ
ในปี 2558 มี ยอดขายในต่างประเทศ คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.15 และในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 39.85 โดยมี
รายละเอียดในการจัดส่ งไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้

สั ดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2558 และ ปี 2557
สัดส่ วนการจัดจาหน่ ายถุงมือยางปี 2558 และปี 2557
100%
80%

28.22%

39.85%

กลุม
่ ในประเทศ
กลุม
่ ประเทศแถบเอเชีย

60%
38.53%

40%

26.51%

กลุม
่ ประเทศแถบยุโรป
กลุม
่ ประเทศอเมริกาเหนือ

20%

31.78%

32.31%

0%

1.47%
2557

1.33%
2558

กลยุทธ์และแนวทางการแข่งขันด้านการตลาด
กลยุทธ์ ทางการตลาด
- บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นพัฒนาและขยายฐานตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและผลกาไรสู ง และยังมี
ระดับการแข่งขันไม่สูงมากนัก อย่างเช่น ถุ งมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิ ค (คลีนรู ม) ถุงมือที่ใช้ใน
ศัลยกรรม ถุงมือที่ใช้ในครัวเรื อน มากกว่า ถุงมือแพทย์ที่มีภาวะการแข่งขันทางราคาค่อนข้างสู ง
- บริ ษทั ฯ รับคาสั่งซื้ อล่วงหน้า 1-3 เดือน เพื่อที่จะวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้แม่นยายิง่ ขึ้น
เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการผันผวน และไม่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนแผนการผลิต
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

- 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
ลูกค้าออกเป็ นกลุ่มประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ยังคงเน้นนโยบายจาหน่ายในกลุ่มประเทศแถบเอเชี ย
และขายภายในประเทศมากขึ้น เนื่ องจากการลดลงของยอดขายอเมริ กา ซึ่ งเป็ นผลมาจากการพัฒนาด้าน
การลดต้นทุนของผูน้ าทางการผลิตถุ งมืออย่างประเทศ มาเลเซี ย มีผลกระทบ เนื่องจากราคาที่ปรับตัวลดลง
อย่างมากของถุงมือยางสังเคราะห์ ซึ่ งส่ งผลให้ส่วนต่างของราคาขายของถุงมือชนิดนี้ ของบริ ษทั และคู่แข่ง
มาเลเซี ย สู งขึ้นถึ ง 15-20% ในปี 2558 ตลาดที่มุ่งเน้นจะขยายจะเป็ นกลุ่มตลาดที่ยงั คงมีส่วนปั นผลกาไร
ในตลาดถุงมือศัลยกรรม ถุงมือแม่บา้ น และกลุ่มถุงมือคลีนรู ม
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้าเก่าควบคู่ไปกับการหาลู กค้าใหม่ท้ งั ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มุ่งเน้นเข้าสู่ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารในประเทศ และกลุ่มเวชภัณฑ์
และสถาบันเสริ มความงาม อีกทั้ง กลุ่มโรงงานอิเลคโทรนิคในประเทศ
ภาวะการแข่งขั น
ภาวะอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศในปี 2558 ผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่มถุงมือยาง/
ถุงมือตรวจโรค ภายในประเทศขยายตัวได้ดี ตามกระแสความวิตกกังวลด้านสุ ขภาพอนามัย
ในปี 2558 มู ล ค่ า การส่ ง ออกถุ ง มื อ ยาง/ถุ ง มื อ ตรวจโรคของไทย ปรั บ ตัว ลดลง เนื่ อ งจาก
ความต้องการใช้ข องตลาดหลัก คื อ สหรั ฐอเมริ ก า ญี่ ปุ่ น และสหภาพยุโรป ชะลอตัวลง และส่ วนหนึ่ ง
มาจากการถู กตัดสิ ทธิ พิ เศษทางภาษี ศุลกากรเป็ นการทัว่ ไป (Generalized System of Preference : GSP)
จากสหภาพยุโรป
ในส่ วนของการผลิ ตถุ งมื อยาง/ถุ งมื อตรวจโรค เมื่ อเที ย บกับ ปี 2557 ปรับตัวลดลงร้ อยละ
18.78 โดยปริ ม าณการผลิ ต ถุ ง มื อ ยาง/ถุ งมื อ ตรวจโรค ที่ ล ดลงนี้ ส่ วนหนึ่ งมาจากการส่ ง ออกที่ ล ดลง
เนื่ องจากไทยถู กตัด GSP จากสหภาพยุโรป ซึ่ งเป็ นตลาดส่ งออกหลักของไทย ที่ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
1 มกราคม 2558 ซึ่งถุงมือยาง/ถุงมือตรวจโรคของไทยเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่มีการใช้สิทธิ GSP สู ง
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รายงานประจาปี 2558

การจาหน่ ายถุ งมื อยาง/ถุ งมื อตรวจโรค ในประเทศ ปี 2558 ปรับ ตัวเพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 39.77
เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีความจาเป็ นทางการแพทย์ และใช้ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อน อีกทั้งกระแส
ความวิตกกังวลการรักษาสุ ขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภคจากโรคระบาด
สาหรับการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ถุงมือยาง/ถุ งมื อตรวจโรคปรับตัวลดลงจากปี 2557 เนื่ องจาก
ความต้องการของตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริ กา ญี่ ปุ่น และสหภาพยุโรป ชะลอตัวลง ซึ่ งส่ วนหนึ่ งมาจาก
การถู ก ตัด GSP จากสหภาพยุ โ รป ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ เมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม 2558 ท าให้ ไ ทยสู ญเสี ย
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สาคัญไป
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจโรค ในปี 2559 คาดว่าจะมีการ
ขยายตัวเนื่องจากยังคงมีความต้องการใช้ถุงมือ ซึ่งยังคงเติบโตได้ในอัตราที่ ชะลอตัวลง ตามภาวะเศรษฐกิจ
ของตลาดส่ งออกหลัก รวมทั้งการถูกตัดสิ ทธิ GSP จากสหภาพยุโรป รวมถึงภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสู งขึ้น
จากการเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนของโรงงานถุงมือยางขนาดใหญ่
ปั จจุ บ ัน ในประเทศไทยมี ผูป้ ระกอบการในอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยางจ านวน 20 ราย และ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกร้ อยละ 22 ถื อเป็ นผูส้ ่ งออกอันดับ 2 ของโลก ซึ่ งผูป้ ระกอบการทัว่ โลกสามารถ
ผลิ ตถุ งมือออกสู่ ตลาด คิดเป็ นร้อยละ 90 ของความต้องการทัว่ โลก โดย 22% ของความต้องการทั้งหมด
จะเป็ นถุงมือผ่าตัดศัลยกรรม และอีก 75% เป็ นถุงมือแพทย์ และถุงมือประเภทอื่นๆ
ปี 2558 ตลาดถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ มีอตั ราการเจริ ญเติ บโตที่ชะลอตัวจนถึง
ปี 2559 แต่ยงั คงมี แนวโน้มในการเจริ ญเติ บ โตได้ดี อย่างไรก็ ตาม พบว่าอัตราการเติ บ โตของถุ งมื อยาง
ธรรมชาติมีแนวโน้มในการลดลง ซึ่ งสวนทางกับการขยายตัวของถุงมือยางสังเคราะห์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในปี 2559
เนื่ องจากภาวะการแข่ งขันทางราคาของถุ งมื อที่ เพิ่ มสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง จากการเพิ่ ม กาลัง
การผลิตของผูผ้ ลิตถุงมือรายใหญ่ ซึ่ งส่ งผลให้การส่ งออกถุงมือของประเทศไทย รวมทั้งของบริ ษทั ฯ ลดลง
อย่างต่อเนื่ อง แต่ในทางกลับกันความต้องการในการใช้ถุงมือในประเทศในปี 2558 มีการปรับตัวสู งขึ้ น
ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นบาทที่ มีการอ่อนค่าลงเมื่ อเทียบกับสกุลเงิ นดอลล่ า ทาให้ผูบ้ ริ โภค
ชลอการน าเข้า ถุ ง มื อที่ ใช้ในทุ ก อุ ต สาหกรรมจากต่ างประเทศ ท าให้ ย อดขายในประเทศของบริ ษ ัท ฯ
ปรับตัวสู งขึ้นในปี 2558 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิม่ ขึ้นไปอีกในปี 2559
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บริ ษ ทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่า สิ นค้าของบริ ษ ทั ยังเป็ นที่ ยอมรั บ ทั้งในประเทศและตลาดต่ างประเทศ
เนื่ องจากมีกระบวนการผลิ ตที่ได้รับการรับรองคุ ณภาพ และมาตรฐานจากองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสี ยง
รวมทั้ง การสร้ างสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ับ ตัว แทนจาหน่ ายและลู ก ค้า พร้ อมการวางแผนพัฒ นาก าลังการผลิ ต
ในอนาคตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย และเพิ่มกาลังการซักถุงมืออ๊อฟไลน์ก็จะทาให้บริ ษทั สามารถผลิตถุงมือ
ได้ตรงต่อความต้องการของตลาด
ตลาดในประเทศ
การจาหน่ ายถุงมือยางในประเทศของบริ ษทั มีสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้ถุงมือประเภทผ่าตัดศัลยกรรม, ถุงมือยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร ถุงมือแม่บา้ น รวมไปถึ งถุ งมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
อิเลคโทรนิค (คลีนรู ม)
ตลาดต่างประเทศ
สาหรั บการจาหน่ ายถุ งมื อในต่ างประเทศของบริ ษทั มี การปรั บ ตัวลดลงตั้งแต่ ปี 2558 เมื่ อ
เทียบกับ ปี 2557 เนื่องจากภาวะทางการแข่งขันของตลาดโลก ในสิ นค้าประเภทถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์
และ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในปี 2559 เนื่ องจากการกดดันด้านราคาโดยโรงงานขนาดใหญ่และผูน้ า
ในอุตสาหกรรมถุงมือยางของโลก บริ ษทั ฯจึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการตลาดโดยมุ่งเน้นสิ นค้าที่มี
ผลกาไรที่ สู งเช่ น ถุ งมื อคลี นรู ม ถุ งมื อแม่ บ ้าน ถุ งมื อศัลยกรรม และลดการส่ งออกถุ งมื อแพทย์ที่ มีก าร
แข่งขันสู ง แต่มุ่งขยายการประเภทถุงมือแพทย์ในตลาดในประเทศทดแทน

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การผลิตถุงมือยาง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตถุงมือยาง 2 โรงงาน และมีเครื่ องจักรสาหรับการผลิตถุงมือทั้งหมด
15 ชุด โดยแบ่งได้ดงั นี้
- โรงงาน 1 มีสายการผลิตถุงมือยาง 7 ชุด (ชุดที่ 1 – 7)
- โรงงาน 2 มีสายการผลิตถุงมือยาง 8 ชุด (ชุดที่ 8 – 15)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

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 และจังหวัดทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดสงขลา
เป็ นต้น โดยเป็ นการซื้ อน้ ายางข้นในประเทศทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของคุณภาพของ
น้ ายางข้นของผูจ้ าหน่ ายแต่ ละราย ส่ วนน้ ายางสั งเคราะห์ มีการจัดซื้ อจากผูผ้ ลิ ต ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อสนับสนุนการผลิต
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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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

กราฟเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง ปี 2558 และ ปี 2557
ต้ นทุนการผลิต (%)
100%

15.38
4.43
4.3

80%

60%

13.29

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

4.64
5.32

ค่าไฟฟ้า

13.27

14.54

ค่าเสื่อมราคา

9.34

12.35

ค่าแรงงาน

12.45

เคมีภณ
ั ฑ์

12.28
40%

เชื ้อเพลิง

37.41

41
20%

น ้ายางข้ น 60%

0%

ปี 2557

ปี 2558

กราฟเปรียบเทียบราคาน้ายางข้น 60% ตั้งแต่ปี 2554 – 2558
บาท/กก.

ราคาน้ายางข้น 60% ( มกราคม - ธันวาคม ) ปี 2554 - 2558

120
2554

100

2555

2556

80

2557
2558

60
40
34.0

39.9

38.0

42.3 43.3

41.0

32.4 33.7

20
0
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35.3

32.2
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

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 าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 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.
1056-2556 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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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ในเรื่ องของการระบายน้ าทิง้ ออกนอก
โรงงานและชุ มชนใกล้เคียงของบริ ษทั ประกอบกับทางบริ ษทั มีแผนปรับปรุ ง และเพิ่มกาลังการผลิต จึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องใช้น้ าในปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งในอนาคตอาจมีความเสี่ ยงในเรื่ องของปริ มาณน้ าที่อาจ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่ องจากภัยแล้ง ดังนั้น ทางฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จึงได้มีการศึกษาโครงการที่จะ
นาน้ าทิ้งของโรงงานกลับมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมีปริ มาณน้ าประปาเพียงพอต่อการใช้งาน
รวมทั้งรองรับโครงการเพิ่มกาลังการผลิ ตในอนาคต และยังลดความเสี่ ยงในการต้องลดกาลังการผลิ ตลง
จากการขาดแคลนน้ า
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้อนุ มตั ิโครงการผลิตน้ าประปา จากน้ าผ่านระบบบาบัด เมื่อ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2558 และในปั จจุบนั โครงการผลิตน้ าประปาฯ ได้ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเมื่อเดือน
มกราคม 2559 ที่ผา่ นมา
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึ งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า โดยการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ด
ไอน้ า (Boiler) ใหม่ และปรับ ปรุ ง เครื่ องเก่ า เพื่ อให้ส ามารถใช้งานได้กบั เชื้ อเพลิ งหลากหลายชนิ ด เช่ น
ไม้สั บ (Wood Chip), กะลาปาล์ม , ชี วมวลอัด เม็ด และไม้ฟื น ทั้ง นี้ ในส่ วนของการติ ด ตั้ง Boiler ใหม่
จานวน 2 เครื่ องนั้น ได้ผา่ นการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2558 และ
ได้ดาเนินการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วประมาณเดือนมกราคม 2559 ที่ผา่ นมา
การวิจัยและพัฒนา
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิม่ มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริ 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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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการจาหน่ายถุงมือยางของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2549 - 2558 มีดงั นี้

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศ
ยอดจาหน่ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศ
และต่างประเทศ ปี 2549 ถึง 2558

ล้ านบาท
1000

881.5
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800
600

834.7
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400
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298.9

0
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ยอดจาหน่ ายถุงมือยางในประเทศ

ยอดจาหน่ ายถุงมือยางต่ างประเทศ

กราฟแสดงการขายถุงมือในประเทศและต่างประเทศเป็ นร้อยละ
ร้อยละของยอดจาหน่ายถุงมือยางเปรียบเทียบในประเทศ
และต่างประเทศ ปี 2549 ถึง 2558
100%
80%
60%

93.9%

95.8%

88.5%

88.0%

87.9%

84.1%

80.0%

73.5%

70.1%

60.2%

39.9%

40%
20%
6.1%

4.2%

2549

2550

11.6%

12.0%

12.1%

2551

2552

2553

15.9%

20.0%

2554

2555

26.5%

30.0%

2556

2557

0%

ร้อยละยอดจาหน่ายถุงมือยางต่างประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชื้ อเพลิง
- นา้ ยางข้ น 60%
น้ ายางข้น 60% เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุ งมือยาง ในปี 2558 ราคาน้ ายางข้นมี แนวโน้ม
ลดลง เพื่ อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงในการขาดแคลนวัตถุ ดิบ และราคาของวัตถุ ดิบ บริ ษ ทั ฯ จึงสั่ งซื้ อ
น้ ายางข้น จากผู จ้ าหน่ ายวัต ถุ ดิ บ หลายรายในจังหวัด ระยอง และจังหวัด สุ ราษฎร์ ธ านี โดยท าสั ญ ญาซื้ อ
ล่ วงหน้า และเปรี ย บเที ยบใบเสนอราคาของผูจ้ าหน่ ายอย่างน้อ ย 3 ราย ในช่ วงเวลาเดี ย วกัน พร้ อมกับ
เปรี ยบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจยั ยางนอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังพิจารณาถึงระยะเวลาในการชาระเงิน
ค่าสิ นค้า (Credit Term) ประกอบด้วย
- นา้ ยางสั งเคราะห์
ถึงแม้ราคาโดยเฉลี่ยของน้ ายางสังเคราะห์จะสู งกว่าปี ก่อน และในอนาคตเคมีภณ
ั ฑ์มีแนวโน้ม
ที่จะปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั ฯ จึงป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ โดยการจัดหาผูจ้ าหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์หลายราย และ
จัดหาผูจ้ าหน่ ายน้ ายางสังเคราะห์ที่ผลิ ตในประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความ
ผันผวน รวมทั้งการควบคุมกระบวนผลิตเพื่อลดการสู ญเสี ยและสิ้ นเปลือง
- เชื้อเพลิง
บริ ษ ัท ใช้ ก ะลาปาล์ ม เป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไอความร้ อ นแทนน้ ามัน เตา ตั้ง แต่ ปี 2551
โดยสัง่ ซื้ อกะลาปาล์มจากตัวแทนจาหน่ายในประเทศมาเลเซี ย และ อินโดนีเซีย เป็ นหลัก เพื่อลดความเสี่ ยง
ด้านการบริ หารเชื้ อเพลิ ง เนื่ องจากมีแนวโน้มด้านราคาเพิ่มขึ้น ในปี 2558 บริ ษทั จึงได้ทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการใช้เชื้ อเพลิ งชี วมวลประเภทอื่ นๆ เช่ น ไม้สับและขี้ เลื่ อยอัดแท่ง ซึ่ งเป็ นวัสดุที่ จดั หาได้
ภายในประเทศ มีความได้เปรี ยบในเรื่ องของราคาและค่าความร้อน เมื่อเทียบกับกะลาปาล์ม ทาให้บริ ษทั
มี ต้น ทุ น ด้า นพลัง งานที่ ถู ก ลง จากการเปลี่ ย นเชื้ อ เพลิ ง จากกะลาปาล์ม มาใช้ไ ม้สั บ ผสมขี้ เลื่ อ ยอัดแท่ ง
ซึ่ งต่อมาในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้บรรลุขอ้ ตกลงในการว่าจ้างให้บริ ษทั ที่มีความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะในการจัด การด้า นพลัง งานรั บ ช่ ว งด าเนิ น การจัด หาเชื้ อเพลิ ง ท าให้ ล ดต้น ทุ น ได้ก ว่า
30 เปอร์เซ็นต์
- 34 -

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังได้เล็งเห็นและป้ องกันความเสี่ ยงเรื่ องของการขาดแคลนเชื้อเพลิงโดยการ
ลงทุ นในระบบผลิ ตไอน้ าเชื้ อเพลิ งชนิ ดฟื นเป็ นหลัก เพื่ อที่ลดต้นทุ นค่าเชื้ อเพลิ งลงอีก เนื่ องจากไม้ฟื น
มี ราคาต่ อหน่ วยถู ก กว่าเชื้ อเพลิ งชนิ ดอื่ น ๆ ตามที่ ก ล่ าวมา และจะเพิ่ ม เสถี ยรภาพของระบบผลิ ตไอน้ า
ที่ใช้ป้อนสู่ กระบวนการผลิตถุ งมือยาง ด้วยการติดตั้งเครื่ องกาเนิ ดไอน้ าสารองเพิ่มขึ้น เพื่อใช้สาหรับเป็ น
เครื่ อ งส ารองและหมุ น เวีย นในการใช้ง าน เพื่ อ ป้ อ งกัน การหยุด เดิ น เครื่ อ งในกรณี การซ่ อ มแซมและ
บารุ งรักษา ซึ่ งจะไม่ส่งผลกระทบต่อไลน์การผลิ ต ทาให้สามารถผลิ ตถุ งมือออกมาได้อย่างต่อเนื่ อง และ
สามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายตามที่มีอยูใ่ นตลาด
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 หารได้มีการจัดการบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างเคร่ งครัด
และจะลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังโดยแยกอายุของสิ นค้า หากสิ นค้าชนิ ดใดมีแนวโน้มเสื่ อมค่าลงในอนาคต
จะดาเนิ นการเร่ งจาหน่ ายสิ นค้าดังกล่าวออกไป และมีการวางแผนทางการตลาดในการจัดจาหน่ ายสิ นค้า
เพื่อเสริ มสภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริ ษทั
ความเสี่ยงด้ านการผลิต
หากบริ ษ ัท ฯ วางแผนการผลิ ต ผิ ดพลาดจะส่ งผลให้ มี สิ น ค้าคงคลัง เพิ่ ม ขึ้ น และมี ต้น ทุ น
การผลิ ตที่ สู งขึ้ น ตามไปด้วย เช่ น การผลิ ต สิ น ค้าปริ ม าณมากกว่าใบสั่ ง ซื้ อ ท าให้ ส่ วนที่ เหลื อ ต้อ งเก็ บ
เข้าคลังสิ นค้า หรื อ การผลิ ตสิ นค้าที่ไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด, ปั ญหาของเครื่ องจักรที่มีอายุการใช้งาน
มานานส่ งผลให้ผลิตสิ นค้าไม่ได้คุณภาพตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ทาให้เกิดความเสี่ ยงจากการผลิต
และส่ งผลกับสิ นค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนของบริ ษทั
เพื่ อป้ องกัน ความเสี่ ย งในเรื่ องนี้ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ประชุ ม ร่ วมกับ ฝ่ ายโรงงาน เป็ นประจา
ทุกเดือน เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาต่างๆ รวมทั้งกาหนดนโยบายและวางแผนงานร่ วมกัน เพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยงและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
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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 ดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ ได้ทาการซื้ อ
ขายเงิ นตราต่างประเทศกับธนาคารในประเทศล่ วงหน้าเป็ นครั้ งคราวตามความเหมาะสม ซึ่ งเป็ นวิธีการ
บริ หารเงินอีกทางหนึ่งเพื่อลดความเสี่ 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 ทุ น จดทะเบี ย นเท่ า กั บ 19,978,134,920 บาท เรี ย กช าระแล้ว 15,982,476,502 บาท
แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 19,978,134,920 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 3,995,626,984 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2)

ผู ถ้ อื หุ้น
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 และสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ ้น ดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล

1

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

2

จานวนหุ้น

%

1,300,000,000

8.134

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

991,753,888

6.205

3

นางสาวโชติรส อัฑฒกรวโรดม

803,462,019

5.027

4

MISS. CHUN-CHING TENG

727,296,535

4.551

5

MR. HSUN-MIN YANG

606,748,955

3.796

6

บริ ษทั ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จากัด

605,036,524

3.786

7

นายจิรสี ห์ เตชาชาญ

516,763,200

3.233

8

นายคณพศ นิจสิ ริภชั

500,000,000

3.128

9

นายภัชริ นิจสิ ริภชั

338,840,000

2.120

10

บริ ษทั พัสวี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

320,000,000

2.002

11

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ

9,272,575,381

58.017

15,982,476,502

100.000

รวม

ทีม่ า : บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
ของแต่ละปี
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โครงสร้างการจัดการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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รายงานประจาปี 2558

คณะกรรมการบริษัท
1. ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทติ ศานต์
ตาแหน่ ง



ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



60 ปี

ทีอ่ ยู่



คุณวุฒิการศึกษา



1 ซอยรามคาแหง 24 แยก 6 (สงวนสิ น) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
Doctorat de I’INPT, Institute Nationale
(Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France DEA de
I’INPT, Institute Nationale
(Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France
วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

จานวนครั้งในการประชุ มในปี 2558
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

นักบริ หารระดับสู ง (นบม รุ่ นที่ 12) พ.ศ. 2548

กรรมการบริ ษทั 7/15 ครั้ง
0.450% เท่ากับจานวนหุ น้ 72,000,000 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

ประวัติการทางาน

2558-ปัจจุบนั



2558-ปัจจุบนั
2556-2557
2551-2553
2547-2553

*

ประธานกรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมมีเทคนิค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั พลังงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยปฏิบตั ิการวิจยั เชื้อเพลิงสะอาดและ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมสามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน 2558
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

2. นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
ตาแหน่ ง



อายุ



ทีอ่ ยู่



คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม / หลักสู ตร



จานวนครั้งในการประชุมในปี 2558 
ในปี 2558
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)
ประวัตกิ ารทางาน

รองประธานคณะกรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
61 ปี
89/68 หมู่ที่ 6 ถนนกรุ งนนท์-จงถนอม
ตาบลศาลากลาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 122/2015)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการบริ ษทั 15/15 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง



-ไม่มี-



2557 – ปั จจุบนั

2554 – 2556
2546 – 2554

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ไอแอ๊ค จากัด
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 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2558
*** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2558
(เป็ นผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสื อรับรองบริษัท)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

3. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



จานวนครั้งในการประชุมในปี 2558 
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ประวัตกิ ารทางาน


กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
68 ปี
190 ถนนเสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 114/2009)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมสานักงานศาลยุติธรรม
กรรมการบริ ษทั 15/15 ครั้ง
-ไม่มี2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อินเตอร์เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ บริ ษทั อีสเทิร์น เอเนอร์จ้ ี พลัส จากัด
กรรมการ บริ ษทั วิฟ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
2546 – 2551
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางแลขนาดย่อม

*

ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2557
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ หาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2557
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2557
*** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 28 กันยายน 2558
(เป็ นผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษทั ตามหนังสื อรับรองบริษัท)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

4. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม / หลักสู ตร



จานวนครั้งในการประชุมในปี 2558
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

คิดเป็ น (%)
ประวัตกิ ารทางาน


กรรมการ(กรรมการบริ หาร)
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
65 ปี
60 ซ.ลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ College of Notre Dame,U.S.A.
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 122/2015)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 221/2016)
(จะเข้าอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
 กรรมการบริ ษทั 13/15 ครั้ง
-ไม่มี2558 – ปั จจุบนั
2552 – 2554
2547 – 2552
2544 – 2547
2541 – 2544

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกิจการต่างประเทศและสถาบัน
บริ ษทั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการค้าต่างประเทศ
บริ ษทั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั เอสซีบี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามสามัคคี ลิสซิ่ง จากัด

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ หาร จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2557
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
26 มกราคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2558
*** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 15/2558 เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558
(เป็ นผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษทั ตามหนังสื อรับรองบริษัท)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

5. พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์
ตาแหน่ ง



กรรมการ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



82 ปี

ทีอ่ ยู่



261 หมู่ 3 ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

คุณวุฒิการศึกษา



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

การอบรม / หลักสู ตร



-ไม่มี-

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2558



กรรมการบริ ษทั 14/15 ครั้ง
กรรมการธรรมธิบาล 2/2 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)



-ไม่มี-

ประวัติการทางาน



2558 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ จี พลัส จากัด
2551 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั 304 ไอพี 3 จากัด
2550 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั สมาชิกส่ งเสริ ม จากัด

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2558
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 มกราคม 2558
(เป็ นผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสื อรับรองบริษัท)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

6. นางอาภาวดี มีคุณเอีย่ ม
ตาแหน่ ง



ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



68 ปี

ทีอ่ ยู่



27/1 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900

คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม / หลักสู ตร



ปริ ญญาโท MBA ST. Louis University, U.S.A
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 118/2015)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 209/2015)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 19/2015)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2558



กรรมการบริ ษทั 12/15 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 7/9 ครั้ง

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)



0.066 % เท่ากับจานวนหุน้ 10,606,350 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

ประวัตกิ ารทางาน



2558 – ปั จจุบนั

2556 – ปั จจุบนั
2542 – 2552

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการอิสระและกรรมการบริ ษทั
RCL (PUBLIC) CO., LTD.
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

- 44 -

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

7. นางวิไล ฉัททันต์ รัศมี
ตาแหน่ ง



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



63 ปี

ทีอ่ ยู่



คุณวุฒิการศึกษา



67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม



จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2558



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP 13/2001
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP Refresher Course 2/2006
กรรมการบริ ษทั 14/15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 9/9 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัติการทางาน

2556 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2555 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั ฮอร์ ต้ นั อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
2544 – ปัจจุบนั เลขาธิการ,
อนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2542 – 2552
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายการเงินและบัญชี
บริ ษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

8. พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา
กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
67 ปี
147 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors AccreditationProgram (DAP 122/2015)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 220/2016)
(จะเข้าอบรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- หลักสูตรการบริ หารงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ รุ่ น 10
(PDI 10) โดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรความมัน่ คงชั้นสูง รุ่ น 4
โดยสมาคมวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรไทย
กรรมการบริ ษทั 14/15 ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาล 1/2 ครั้ง

ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2558



สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)



-ไม่มี-

ประวัตกิ ารทางาน



2558 – ปั จจุบนั
2557 – 2558

2555 – 2556

กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
อนุกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการบริ ษทั , กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอลเน็ท จากัด
ที่ปรึ กษาผูอ้ านวยการ
บริ ษทั รถไฟฟ้า Airport Link
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั รถไฟฟ้า Airport Link

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน 2558
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

9. นายเสรี ปรัชญกุล
ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2558



สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็ น (%)
ประวัตกิ ารทางาน




กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
62 ปี
5/2038 หมู่ที่ 10 ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การจัดการ logistic) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP 164/2012
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ACPG 23/2015
กรรมการบริ ษทั 9/15 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 4/9 ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
0.020 % เท่ากับจานวนหุน้ 3,194,000 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – 2556
รองผูว้ า่ การ บริ หารทรัพยากรมนุษย์
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
2552 – 2554
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ บริ หารทรัพยากรมนุษย์
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)

* ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน 2558
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
7/2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558
*** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งเป็ น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

10. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
66 ปี
563 หมู่ที่ 1 ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240

ตาแหน่ ง



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



MS (ECON), Kansas State University, Pittsburg, Kansas, U.S.A.
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม



ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) DCP Refresher Course 17/2002

จานวนครั้งในการประชุม
ในปี 2558



-ไม่มี-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)

-ไม่มี-

ประวัตกิ ารทางาน



2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กองทุนการออมแห่งชาติ
2558 – ม.ค. 2559 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2544 – 2552
กรรมการอานวยการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด
2544 – 2552
กรรมการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี วัฒนา จากัด (มหาชน)

* ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

 กรรมการบริษทั (ออกจากตาแหน่ งระหว่างปี 2558)
1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
ตาแหน่ ง



ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



66 ปี

ทีอ่ ยู่



33/139 หมูท่ ี่ 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 2558



กรรมการบริ ษทั 4/15 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน



-ไม่มี 2556 – มี.ค. 2558 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

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

2. นายปอก้วน กิตติศรีไสว
ตาแหน่ ง



กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



52 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 2558



- ไม่มี -

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน



0.017 % เท่ากับจานวนหุ น้ 2,688,796 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
2555 – ม.ค. 2558
2553 – 2555
2553 – ม.ค.2556
2548 – 2555
2543 – 2548
2534 – 2543

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
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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.

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

3. รศ.กฤช ภูริสินสิทธิ์
ตาแหน่ ง
อิสระ



อายุ
ทีอ่ ยู่




คุณวุฒิการศึกษา



การอบรม



จานวนครั้งในการประชุ ม 
ในปี 2558
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน


ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
65 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 1/15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 2/9 ครั้ง
0.297 % เท่ากับจานวนหุ น้ 47,421,599 หุน้
ข้อมูลการปิ ดสมุดบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
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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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

4. รศ.สุ พล อิงประสาร
ตาแหน่ ง



กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



78 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 2558



กรรมการบริ ษทั 5/15 ครั้ง
กรรมตรวจสอบ 2/9 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน



-ไม่มี-

2551 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
2552 – ม.ค. 2556 กรรมการตรวจสอบ
บจก.แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส
2511 – 2542 รับราชการในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ
9 มหาวิทยาลัยรามคาแหง

* ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

5. นายเสรี ธรรมมะ
ตาแหน่ ง



กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

อายุ



40 ปี

ทีอ่ ยู่



คุณวุฒิการศึกษา



597/9 หมู่ที่ 10 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
Mini MBA., NIDA
Bachelor of Culinary Art, Stratford University,
Virginia, U.S.A.

การอบรม



- ไม่มี -

จานวนครั้งในการประชุ ม
ในปี 2558



กรรมการบริ ษทั 6/15 ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาล 1/2 ครั้ง

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 
คิดเป็ น (%)
ประวัติการทางาน



- ไม่มี - ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ
บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง

2548 – ปัจจุบนั
2549 – ปัจจุบนั

เจ้าของกิจการ ร้านอาหารนานาชาติฟ้าพัทยา
ธุ รกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์

2547 – 2548

ผูจ้ ดั การ ร้านอาหารนานาชาติฟ้าพัทยา

2545 – 2549

ผูจ้ ดั การ Union Street Co., Ltd.
สหรัฐอเมริ กา

2543 – 2544

บริ หารโรงแรม

* เสนอแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558
** ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2558

** ได้ ลาออกจากตาแหน่ ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุ ด ดังต่ อไปนี้

 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตามหนังสื อ รั บ รอง ณ วัน ที่ 29 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 มี จ านวน 10 ท่ า น
ประกอบด้วย
1. ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศาสนต์
2. นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
3. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
4. พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์
5. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
6. พล.ต.ต. สันติ วิจกั ขณา
7. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
8. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
9. นายเสรี ปรัชญกุล
10. นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นางสาวสุ รียพ์ ร สาดแสง (ผูจ้ ดั การฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์) ทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ทั้ง นี้ ในส่ วนหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ สามารถดู ข ้อ มู ล ได้ใ นเอกสารแนบ 1 เกี่ ย วกับ รายละเอี ย ด
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

รายชื่ อกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่ างปี 2558 มีดังนี้
รายชื่ อ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

1

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ประธานกรรมการบริ ษทั

13 ส.ค. 56

7/2556

30 เม.ย. 58

2

ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์

ประธานกรรมการบริ ษทั

14 พ.ค. 58

8/2558

-

-

กรรมการอิสระ

25 มิ.ย. 58

10/2558

13 พ.ย. 58

14/2558

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

19 ธ.ค. 57

16/2557

-

-

รองประธานกรรมการบริ ษทั

25 มี.ค. 58

5/2558

-

-

กรรมการบริ ษทั

19 ธ.ค. 57

16/2557

-

-

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25 มิ.ย. 58

10/2558

-

-

กรรมการบริ ษทั

30 เม.ย. 58

AGM ปี 2558

-

-

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

28 ก.ย. 58

13/2558

-

-

3

นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์

ตามมติ
ที่ประชุ ม
ครั้งที่

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ตามมติ
ที่ประชุ ม
ครั้งที่
AGM ปี
2558

4

นายสุวรรณ ดาเนินทอง

5

พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์

กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

26 ม.ค. 58
26 ม.ค. 58

1/2558
1/2558

-

-

8

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว

กรรมการบริ ษทั

28 ก.พ. 57

4/2557

15 ม.ค. 58

1/2558

7

นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช

กรรมการบริ ษทั

26 ม.ค. 58

1/2558

-

-

กรรมการบริ หาร

29 ธ.ค. 57

18/2557

-

-

กรรมการธรรมาภิบาล

15 ธ.ค. 58

15/2558

-

-

กรรมการบริ ษทั

30 เม.ย. 58

AGM ปี 2558

13 พ.ย. 58

14/2558

กรรมการธรรมาภิบาล

10 มิ.ย. 58

9/2558

13 พ.ย. 58

14/2558

กรรมการบริ ษทั

7 เม.ย. 58

EGM 1/2558

-

-

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1 พ.ค. 58

7/2558

-

-

กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

10 มิ.ย. 58
7 เม.ย. 58
10 มิ.ย. 58
1 พ.ค. 58

9/2558
9/2558
7/2558

-

-

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25 มิ.ย. 58

10/2558

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

26 เม.ย. 56
26 เม.ย. 56
26 ก.พ. 58
26 ก.พ. 58
12 พ.ย. 51

AGM ปี 2556

16 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
30 เม.ย. 58

3/2558
3/2558
-

8

9

10

นายเสรี ธรรมมะ

พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา

นายเสรี ปรัชญกุล

11

รศ. กฤช ภูริสินสิ ทธิ์

12

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

14

รศ.สุพล อิงประสาร
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EGM 1/2558

AGM ปี 2556

3/2558
3/2558
10/2551

AGM ปี 2558

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษัท
ส าหรับ ผูม้ ี อานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษ ทั คื อ นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์ หรื อนายสุ วรรณ
ดาเนิ นทอง หรื อ พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์ หรื อ นายทรงศักดิ์ ไวยรั ชพานิ ช กรรมการสองในสี่ คน
ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. การปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และ
มติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังเพื่อรัก ษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ ือหุน้
2. การทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับนโยบายทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย และ ทิศทาง
การดาเนิ นงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุ มตั ิ
จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ก่ อนการดาเนิ นการ อัน ได้แก่ เรื่ องที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้องได้รับ มติ อ นุ ม ัติข อง
ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้
3. การกากับดูแลคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอเรื่ องที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงานของรายการ
ระหว่างบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์
หากจาเป็ น คณะกรรมการจะได้กาหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาปรึ กษาหรื อ
ให้ ค วามเห็ น ทางวิ ช าชี พ ประกอบการตัด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งมี ส าระส าคัญ
ของบริ ษทั
4. การจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้ก ากับ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ระบบควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิ บตั ิงานภายใน เป็ นผูต้ ิดตามและดาเนิ นการร่ วมและ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ทางธุ รกิจ จริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร
- 56 -

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
2. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
3. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

รายชื่ อกรรมการบริหารที่เข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้

รายชื่ อ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง

ตามมติ

ออกจาก

ตาแหน่ ง

ทีป่ ระชุม

ตาแหน่ ง

ณ วันที่

ครั้งที่

ณ วันที่

1

นายสุชยั โรจน์วฒั นาวงศ์

กรรมการบริ หาร

26 ม.ค. 58

1/2558

19 พ.ย. 58

2

นายสุรสิ ทธิ์ จังกาจิตต์

กรรมการบริ หาร

26 ม.ค. 58

1/2558

10 พ.ย. 58

3

นายเพชร วิจกั ขณา

กรรมการบริ หาร

10 มิ.ย. 58

9/2558

15 ธ.ค. 58

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนด
2. มีอานาจอนุ มตั ิ การใช้จ่ายหรื อการจัดซื้ อ หรื อจัดจ้าง หรื อเช่ าซื้ อที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานและ
การลงทุนของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจและงานสนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. มีอานาจแต่งตั้ง และบริ หารงาน ระดับฝ่ ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
ที่ดีและโปร่ งใส เช่น พิจารณาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
4. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิ การพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณี ปฏิ บตั ิและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้อยู่
5. มี อ านาจอนุ ม ัติ ก ารตั้ง ส ารองหนี้ สู ญ /หนี้ สู ญ และการด าเนิ นคดี ความซื้ อ-ขายส าหรั บมู ลหนี้
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
6. มีอานาจเบิกถอนหรื อสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารของบริ ษทั ฯในแต่ละครั้งโดยไม่จากัด
วงเงิน
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แต่ท้ งั นี้ การอนุ มตั ิ รายการของคณะกรรมการบริ หารดังกล่ าวข้างต้น จะไม่รวมถึ งการอนุ มตั ิ
รายการที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้น
ในการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้ม าหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์ที่ ส าคัญของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเสรี ปรัชญกุล
กรรมการตรวจสอบ
รายชื่ อกรรมการตรวจสอบทีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้

1

รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
26 เม.ย. 56

2

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 ก.พ. 58

-

3/2558

3

รศ.สุ พล อิงประสาร

กรรมการตรวจสอบ

-

30 เม.ย. 58

AGM ปี 2558

4

นายเสรี ปรัชญกุล

กรรมการตรวจสอบ

30 เม.ย. 58

-

9/2558

ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่
16 ก.พ. 58

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่
3/2558

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่า งถู ก ต้อ งและเปิ ดเผยอย่างเพี ย งพอโดย
ประสานงานกับ ผู ส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกและผู บ้ ริ ห ารที่ มี ห น้า ที่ จดั ท ารายงานการเงิ น ทั้ง ราย
ไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ เพี ย งพอและ
มีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมถึ งพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี
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4. สอบทานการปฏิ บ ั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดท ารายงานการก ากับ ดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง
ง. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. พล.ต.ต. สันติ วิจกั ขณา
กรรมการธรรมาภิบาล
3. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช
กรรมการธรรมาภิบาล
รายชื่ อกรรมการธรรมาภิบาลทีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

1

พล.ต.ท.ชานาญ สุ วรรณรักษ์

ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล

26 ม.ค. 58

-

1/2558

2

พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา

กรรมการธรรมาภิบาล

10 มิ.ย. 58

-

9/2558

3

นายเสรี ธรรมมะ

กรรมการธรรมาภิบาล

10 มิ.ย. 58

13 พ.ย. 58

14/2558

4

นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช

กรรมการธรรมาภิบาล

15 ธ.ค. 58

-

15/2558
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิในเรื่ องการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางธุ รกิจเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั มีความโปร่ งใส สุ จริ ต ตลอดทั้ง
การทาหน้าที่ ติดตามการปฏิบตั ิงานตามนโยบายในกรอบจริ ยธรรมนั้น ดังนี้
1. พิ จารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพี ย งพอของนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ใ นด้าน
ธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และปรั บ ปรุ ง นโยบายธรรมาภิ บ าลให้ เหมาะสมและทัน สมัย
อย่างต่อเนื่อง
2. ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน ในกิ จ กรรมด้ า น
ธรรมาภิบาลของบริ ษทั
3. ติ ด ตาม ก ากับ ดู แลการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายธรรมาภิ บ าลและหลัก จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จของ
กรรมการบริ ษทั และพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิ บตั ิที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
พร้ อ มทั้ง จัด ท าระบบงานรั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นจากผู ท้ ี่ มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ในกรณี ที่ เกี่ ย วกับ ธรรมาภิ บ าลและ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
4. ทบทวนและเสนอข้ อ แก้ ไ ข ขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
5. จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. ปฏิ บตั ิหน้าที่ อื่นใดเกี่ ยวกับธรรมาภิ บาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอานาจดาเนินการดังนี้
(1) เชิ ญฝ่ ายจัดการหรื อพนักงานทุกระดับของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มชี้ แจง หรื อให้ส่งเอกสาร
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องได้
(2) อาจจ้างที่ปรึ กษาที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
(3) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม
(4) จัดกิจกรรมเพื่อเป็ นขวัญ กาลังใจ และความสามัคคีของพนักงานของบริ ษทั
โดยอานาจดาเนิ นการตามข้อ (2) – (4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องนาเสนอโครงการ
และ งบประมาณเพื่ออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายศุภชัย สุ กาญจนาภรณ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุ วรรณ ดาเนินทอง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเสรี ปรัชญกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่ อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนทีเ่ ข้ า – ออก จากตาแหน่ ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์

2

นายสุวรรณ ดาเนินทอง

3

นายเสรี ปรัชญกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

เข้ าดารง
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ออกจาก
ตาแหน่ ง
ณ วันที่

ตามมติที่
ประชุมครั้งที่

25 มิ.ย. 58

-

10/2558

28 ก.ย. 58

-

13/2558

25 มิ.ย. 58

-

10/2558

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
2. กาหนดกระบวนการและพิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลื อก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ทดแทนกรรมการบริ ษทั ที่ ครบวาระหรื อกรณี อื่นๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
3. พิ จ ารณาทบทวนความเป็ นอิ ส ระของกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง การมี ผ ลประโยชน์ ข ัด แย้ง
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ และพิจารณาความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั
4. จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั เพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณา
5. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะอนุ กรรมการ
ชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมถึงโบนัสประจาปี และเบี้ยประชุม
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6. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงเงินเดือนและ
โบนัส ประจาปี โดยให้ ส อดคล้องกับ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ทั และผลการปฏิ บ ตั ิ งานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
7. ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่ อก าหนดค่ าตอบแทนก่ อนนาเสนอขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
8. พิ จารณางบประมาณการขึ้ น เงิ น เดื อน การเปลี่ ย นแปลงค่ า จ้างและผลตอบแทนเงิ น รางวัล
ประจาปี ของพนักงานของบริ ษทั ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
9. พิ จ ารณา ทบทวน ศึ ก ษา ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ม เรื่ อ งผลตอบ แทนของ
คณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งกรรมการผูจ้ ดั การอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
10. พิ จ ารณา ทบทวน และเสนอแนะหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ เกี่ ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิปรับปรุ งให้เหมาะสม
และมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
11. มีอานาจเชิ ญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั มาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุ มหรื อ
ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง

 กรรมการผู จ้ ั ดการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ั ดการ
1. เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั ฯ กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของ
บริ ษ ทั ฯ รวมถึ งการก ากับ ดู แลการดาเนิ น งานโดยรวม ผลผลิ ต ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า และ
ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. มีอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว และค่าใช้จ่าย
หรื อการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
3. พิ จ ารณาเรื่ องการลงทุ น รวมถึ ง การซื้ อขายทรั พ ย์ สิ นถาวรของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
4. พิ จ ารณาเรื่ อ งการระดมทุ น ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั
5. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา
6. มี อานาจอนุ มตั ิ ก ารตั้งสารองหนี้ สูญ /หนี้ สูญ และการดาเนิ นคดี ค วามซื้ อ-ขายสาหรั บ มู ล หนี้
ไม่เกิน 5 แสนบาท
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7. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิ จการที่เกี่ ยวข้อง
และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
8. อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้กรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็ นชอบจากผูถ้ ื อหุ ้นในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันและ
การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว

 ผู บ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

นายปอก้วน กิตติศรี ไสว

2

นายธนา เอื้อวิทยา

3

นายเปรม ชินวงศ์

4

นางปฏิมา กาญจนมัย

5

นายศักดิ์ชาย ลี้รัตนกุล

6

นางสาวชลิดา วุตติดารงธรรม

7

นางสาวณฐิศรา สอนหลักทรัพย์

8
9
10
11
12
13
14

นายภัทรพงษ์ เจริ ญวัย
นางดวงพร พุทธพนม
นางสาวพจนา ด้วงโกศล
นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์
นางสาวกรรณิ กา กองทรัพย์เจริ ญ
นายอานาจ มลสิ น
นางสาวสุ รียพ์ ร สาดแสง

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่ม
ปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่ม
บริ หาร
ประธานฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ านวยการสายงานการเงินและ
งบประมาณ
ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบ
ภายใน
ผูอ้ านวยการขายและสายงาน
การตลาด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผน
ผูจ้ ดั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายลงทุนสัมพันธ์
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หมายเหตุ
ปฏิบตั ิงานถึง 16 ม.ค. 58

เริ่ มปฏิบตั ิงาน 1 ก.ค. 58
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 59
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 พ.ค. 58
ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 30 พ.ย. 58
เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 1 พ.ย. 58

ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 9 มิ.ย. 58
ปฎิบตั ิงานถึงวันที่ 26 ส.ค. 58
เริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 17 ส.ค. 58

ปฏิบตั ิงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 58
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การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี หน้าที่ คดั เลื อกบุ คคลที่ จะได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการ จะพิจารณาจากคุ ณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่ จะเข้าร่ วมประชุ มกับ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยสม่าเสมอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และเสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งๆ จะใช้คะแนนเสี ยงที่ตนมีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เพื่อเลื อกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ ไ ด้ แต่ จ ะแบ่ ง คะแนนเสี ย งให้ ก รรมการคนใดมาก หรื อ น้ อ ยกว่า
กรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
(3) บุค คลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับจะได้รับแต่ งตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ ากับจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลลงได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน เกิ น จานวนที่ จะพึ งมี หรื อจะพึ งเลื อกตั้งในครั้ ง นั้น ให้ ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาด ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวนหนึ่ งใน
สามจะต้องออกจากตาแหน่ง และถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้แล้ว
ให้กรรมการในจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสามออกจากตาแหน่ง ในปี ที่หนึ่ งและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน การออกจากตาแหน่ งของกรรมการตามวาระ
จะใช้วธิ ี จบั สลากกันส่ วนในปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้

การกากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ตระหนักถึ งความส าคัญ ของการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี เพื่ อเพิ่ ม ความ
โปร่ งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกรายโดยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม และ
การตรวจสอบภายใน กากับดู แลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ใน
ระยะยาวของผูถ้ ือหุ น้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
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2. ผู้ถือหุ้น: สิ ทธิและความเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านจะได้รับสิ ทธิ ต่างๆ รวมทั้งสิ ทธิ ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและการใช้สิทธิ ออกเสี ยง
ในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
3. สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน
ได้แก่ พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย หรื อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
ซึ่ งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้างความสาเร็ จใน
ระยะยาวของบริ ษทั ฯได้
4. การประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้นาพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ อย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้แล้วในการ
ดาเนินการประชุม จะมีลกั ษณะดังนี้คือ
 กรรมการทุกคนให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้
 ในการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น ตั้ง ค าถาม และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสม และจะบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย
แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับ ดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผน
ธุ รกิจ และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
ให้แก่กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
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6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอนต่ า งๆ ตามหลัก เกณฑ์ แ ละข้อ บัง คับ ของ ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ในเรื่ อ งของการท ารายการระหว่า งกัน การได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท
จดทะเบียน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่มีการ
ทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั
โดยรวมเป็ นส าคัญ และดาเนิ นการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมี เหตุ มีผล และเป็ นอิ สระ
ภายในกรอบจริ ย ธรรมที่ ดี โดยราคาและเงื่ อ นไขเสมื อนท ารายการกับ บุ ค คลภายนอก และ ได้เปิ ดเผย
รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
นอกจากนี้ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน ไม่เคยพบว่าผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของ
บริ ษ ัท ไปใช้เพื่ อประโยชน์ ส่ วนตน คณะกรรมการบริ ษ ทั ให้ค วามส าคัญ ในเรื่ องเกี่ ยวกับ จริ ย ธรรมของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารทุ กคนต่างเข้าใจหน้าที่ รับผิดชอบของตน ที่ตอ้ ง
จัดทาและส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษทั ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ไม่ เคยพบว่ามี ก ารซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ในช่ วง 1 เดื อน ก่ อ นที่ ง บการเงิ น
เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด และไม่พบว่าผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ได้รับทราบข้อมู ลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้ออกข้อพึงปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน
เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและ
เที่ ย งธรรม ทั้ง การปฏิ บ ัติ ต่ อ บริ ษ ัท และผู ้ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก กลุ่ ม สาธารณชน และสั ง คม บริ ษ ัท ได้
ติ ดต่อสื่ อสารกับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางดังกล่ าวเป็ นประจารวมถึ ง
กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
8. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่เป็ นอิสระ

4
2
4
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คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ จะแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลื อกมาจากกรรมการ
ที่เป็ นอิสระ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้
อีก ส่ วนขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์
อักษร
9. การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและ
การกากับดูแลบริ ษทั
10. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษ ัท ฯได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสู งเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการ และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั กาหนด ซึ่ งเชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการคณะต่างๆ เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริ ษทั เดือนละ 30,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสาหรับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานคณะกรรมการคณะต่างๆ ครั้งละ 15,000 บาท
กรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการคณะต่างๆ ครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ จะจ่ายเบี้ยประชุมถัวเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน
ทั้งนี้ ในปี 2558 สามารถสรุ ปค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุ มคณะกรรมการ
ทุกชุ ด ได้ดงั นี้
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ตารางค่ าตอบแทนกรรมการทุกคณะประจาปี 2558
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ ง

1 นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ประธานกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จำนวนกำรประชุม จำนวนเงิน จำนวนกำร จำนวนเงิน
15 ครั้ง
(บำท)
ประชุม 9 ครั้ง
(บำท)

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน

จำนวนกำรประชุม
1 ครั้ง

จำนวนเงิน (บำท)

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล
จำนวนกำร
จำนวนเงิน
ประชุม 2 ครั้ง
(บำท)

ค่ ำตอบแทน
รำยเดื อน
(รวมทั้งปี 2558)

รวม
ค่ ำตอบแทน
ทั้งสิ้น

4/15

60,000

-

-

-

-

-

-

45,000

105,000

2 นายศุภชัย สุกาญจนาภรณ์ รองประธานกรรมการ

15/15

140,000

-

-

1/1

15,000

-

-

345,000

500,000

3 นายสุวรรณ ดาเนิ นทอง

กรรมการ

15/15

140,000

-

-

-

-

-

-

270,000

410,000

4 รศ.กฤช ภูริสินสิ ทธิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

1/15

10,000

2/9

30,000

-

-

-

-

-

40,000

5 รศ.สุพล อิงประสาร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5/15

40,000

2/9

20,000

-

-

-

-

30,000

90,000

6 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

14/15

130,000

9/9

80,000

-

-

-

-

270,000

480,000

7 นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิ ช

การรมการ

13/15

120,000

-

-

-

-

-

-

270,000

390,000

14/15

130,000

-

-

-

-

2/2

15,000

405,000

550,000

8 พล.ต.ท.ชานาญ สุวรรณรักษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9 นางอาภาวดี มีคณ
ุ เอี่ยม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

12/15

110,000

7/9

90,000

-

-

-

-

405,000

605,000

10 พล.ต.ต.สันติ วิจกั ขณา

กรรมการอิสระ

8/15

80,000

-

-

-

-

1/2

0

270,000

350,000

11 นายเสรี ปรัชญกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

9/15

90,000

4/9

30,000

1/1

10,000

-

-

270,000

400,000

12 ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทติ ศานต์

ประธานกรรมการ

7/15

100,000

-

-

-

-

-

-

360,000

460,000

13 นายเสรี ธรรมมะ

กรรมการ

6/15

60,000

-

-

-

-

1/2

10,000

192,000

262,000

25,000

3,132,000

4,642,000

รวมจำนวนเงิน

1,210,000

250,000
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 ผูบ้ ริหาร
จานวนผูบ้ ริ หารในที่น้ ี แบ่งตามคาจากัดความของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร 4 รายถัดมา โดยนับผูบ้ ริ หารในลาดับที่ 4
ทุกราย ซึ่งในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารจานวน 8,005,171.00 บาท
11. การประชุ มคณะกรรมการ
ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 15 ครั้ง และ มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จานวน 9 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มครบองค์ประชุ มทุ กครั้ง และมีการจดบันทึกการ
ประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้
คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมิน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจที่
ดาเนินอยู่ พอสรุ ปสาระสาคัญในแต่ละด้านได้ดงั นี้
(1) ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารให้เหมาะ
กับการขยายตัวของธุ รกิจ และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน ตลอดจนการปรับปรุ ง
ระเบี ย บค าสั่ ง และพัฒ นาบุ ค คลากรให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ
(2) ด้ านการบริหารความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญทั้งความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกบริ ษ ัท ฯ เช่ น ความเสี่ ย งด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ตลอดจนการให้
สิ นเชื่อ ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้มีการทบทวนหารื อกันอย่างสม่าเสมอ
(3) ด้ า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของฝ่ ายบริ ห าร บริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดอ านาจด าเนิ น การ
โดยแบ่ งแยกหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบในการอนุ ม ัติ การบัน ทึ ก รายการ และหน้าที่ ใ นการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
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(4) ด้ า นระบบสารสนเทศและสื่ อ สารข้ อ มู ล บริ ษ ัท ฯ ได้จดั ระบบรายงานข้อมู ล การบริ ห าร
แก่คณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและทันกาล และได้ปรับปรุ งเครื่ องมือ
และระบบสารสนเทศเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
(5) ด้ านการติดตามและประเมินผล บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้ง
ประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถื อปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้มนั่ ใจ
ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันมิให้เกิดการทุจริ ต หรื อดาเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ู แลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุ ณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุ มภายใน และ
ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมี ความเห็ นว่าระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั ฯ
โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน
ของบริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดี วา่ ข้อมูลของบริ ษทั ฯ ทั้งที่เกี่ ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน
ล้วนมี ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น และผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่ วนเสี ยของบริ ษทั ฯ จึ งได้กาชับให้ฝ่าย
จัดการดาเนิ นการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สม่าเสมอ
และทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายจัดการของบริ ษ ัทฯ ได้ให้ความสาคัญ และยึดถือปฏิบตั ิตลอดมาผูล้ งทุนสามารถติดต่อ
ขอทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ที่ ฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-6040-5 โทรสาร 0-2511-6049
หรื อที่ E-mail address: sureeporn@shunthaiglove.com. หรื อทาง Website: www.shunthaiglove.com
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บุคลากร
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานทั้งสิ้ น 650 คน เป็ นเพศชายจานวน 300 คน
และเป็ นเพศหญิงจานวน 350 คน แบ่งเป็ นสัญชาติ ไทย จานวน 320 คน และสัญชาติอื่นๆ จานวน 330 คน
แบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
1. สายงานด้านบริ หาร
จานวน 95 คน
2. สายงานด้านการผลิต จานวน 555 คน
ข) ผลตอบแทนโดยรวม
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทนเป็ นเงิ น เดื อ น และ ค่ า จ้า งรายวัน โดยในปี 2558 มี ก ารจ่ า ย
ผลตอบแทน ดังนี้
- ผลตอบแทนพนักงาน รวม 113 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น ชุ ดเครื่ องแบบพนักงาน, หอพักชาย -หญิง, รถรับ-ส่ ง
พนักงาน, ค่าอาหาร, เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบตั ิงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าตาแหน่ง, ค่าเดินทาง
ค่าที่พกั และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้กบั พนักงานอีกด้วย
ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ เน้นการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู ้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงาน
ของแต่ ล ะฝ่ าย โดยจัดให้ พ นัก งานได้อ บรมทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร เช่ น อบรมเกี่ ย วกับ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมทางการผลิต, อบรมด้านมาตรฐานบัญชี และ
งบการเงิน , อบรมมาตรฐานการส่ งออกทั้งของกรมส่ งเสริ มการส่ งออก, ทางองค์ก ารอาหารและยา, การ
พัฒนาฝี มือแรงงาน, อบรมตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. ที่จดั ให้กบั บริ ษทั จดทะเบี ยน, เทคโนโลยี
สารสนเทศ IT, เทคโนโลยีก ารผลิ ตยางคอมพาวด์ , อบรมระบบการผลิ ตน้ า, อบรมคลอรี น , อบรมเรื่ อ ง
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็ นต้น
นอกจากนั้น มีการวัดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หลังจากได้ฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกอบรม
เช่ น การควบคุ มหม้อน้ า, การขับรถโฟร์ คลิฟท์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานใช้ฝีมือช่ าง ใช้ทบทวนอัตรา
ค่าจ้างที่เหมาะสมให้กบั แรงงานวิชาชีพที่สรรหาค่อนข้างยาก
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ มีขอ้ พิพ าทด้านแรงงานในช่ วง 3 ปี ที่ ผ่านมา คือ ในปี 2557 และ ปี 2558 มีขอ้ พิพาท
ด้านแรงงานปี ละ จานวน 1 ครั้ง ซึ่ งได้ไกล่เกลี่ ยและถอนฟ้ องคดี ความเรี ยบร้ อยแล้ว และในช่ วงระยะเวลา
ที่ผา่ นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษ ทั ฯ ให้ ค วามเชื่ อมัน่ ในระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั ฯ เนื่ องจากมี ก ระบวนการ
ปฏิ บตั ิงานที่ เป็ นขั้นตอนอย่างต่อเนื่ องของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนที่ มีบทบาท
และความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุ มภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจอย่าง
สมเหตุผลว่าผลการดาเนิ นงานทุกหน่วยงานในบริ ษทั ฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูป้ ระเมิ นระบบการ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ โดยผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงาน
ทุ กระดับ มี จิตส านึ กในจริ ยธรรมและคุ ณ ธรรม โดยตระหนัก ในความส าคัญ ของระบบการควบคุ ม และ
ตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร แต่
ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นระบบที่ พนักงานสามารถควบคุ ม กากับ ประเมิ นผล และ
สอบทานการทางานได้ดว้ ยตนเอง เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต และการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้องตาม
ทานองครองธรรม รวมทั้งป้ องกันการกระทาที่ผดิ กฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
โดยทบทวนผลการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่ งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสม
ของระบบควบคุ มภายในอย่างต่อเนื่ อง พิจารณารายงานสาคัญในงบการเงิ น และสอบทานความน่ าเชื่ อถื อ
ของงบการเงิน เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานบัญชี, ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ เสนอแนะ หรื อได้พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ จะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป

การตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ อย่างเป็ น
อิสระ โดยทาการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน จัดทารายงานสรุ ปผล
การปฏิ บ ัติงานตรวจสอบเพื่ อรายงานโดยตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่ อกรรมการ
ผูจ้ ดั การในด้านงานบริ หารจัดการ รวมทั้งให้คาปรึ กษา แนะนาเพื่ อปรั บปรุ งระบบการท างาน พร้ อมทั้ง
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จัดให้มีการประชุ มชี้ แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ ายต่างๆ ทุกไตรมาส และได้มีการประสานงานกับผูบ้ ริ หาร
ในการเสนอแนวทางป้ องกัน ความเสี่ ย งในด้านต่ างๆ ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อให้ ม นั่ ใจว่าบริ ษ ทั ฯ มี ระบบการ
ควบคุ มภายในที่ดี และเพียงพอ ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้มีการแต่งตั้งผูอ้ านวยการส านัก ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึ งได้จดั จ้าง บริ ษทั มัลติ พ ลัส ออดิ ท จากัดซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอก มาท าหน้าที่ ประเมิ นความ
เพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านองค์ก รและสภาพแวดล้อม, การบริ ห ารความเสี่ ยง, การควบคุ ม การปฏิ บ ัติงานของ
ฝ่ ายบริ หาร, ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติดตาม และประเมินผลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ หรื อการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการภายใต้
พื้นฐานการค้าปกติทวั่ ไปที่ยึดผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสู งสุ ด โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคา
ซื้ อขายในราคาตลาด เช่นเดียวกับที่ซ้ื อขายกับบุคคลภายนอก และใช้เงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป เพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถดาเนิ นงาน และบริ หารการผลิต ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในด้านการควบคุ มคุ ณภาพตั้งแต่วตั ถุดิบ
จนถึงคุณภาพของสิ นค้าที่นาออกไปจาหน่ายให้กบั ลูกค้าให้นามา ซึ่งความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติทารายการระหว่ างกัน
การเข้าทารายการซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริ ษทั ฯ มีการยึดหลักการ
เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใส และเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยกาหนดขั้นตอนการอนุ มตั ิ
การทารายการระหว่างกัน โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว เพื่อดู แลไม่ให้เกิ ด
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ โดยพิ จ ารณาว่ า รายการนั้ น เกิ ด ขึ้ นเนื่ อ งจากการด าเนิ น งานตามปกติ
เช่ นเดียวกับที่ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ รายอื่นๆ เป็ นไปตามธุ รกิจปกติของบริ ษทั และอนุ มตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
กาหนด
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ จะปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ ข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรื อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายในการทารายการระหว่างกันที่จะเกิ ดขึ้น จะถู กกาหนดโดยหลักการกากับดู แลกิ จการ
ที่ ดี โดยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบและเป็ นไป เพื่ อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม
เป็ นสาคัญ ดังนั้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ิตามขั้นตอนและกฏเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด อย่างถู กต้อง
และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปที่เป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผลในการทารายการดังกล่าว
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รายการระหว่ างบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้ องกันปี 2558 มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
: เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายยางพาราธรรมชาติ ยางแผ่นและยางก้อน
ความสั มพันธ์
: เป็ นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกูย้ มื ตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
และมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
1. การซื้อนา้ ยางข้ น 60%
29,154
23,394 เป็ นราคาตลาด ณ ช่ ว งเวลานั้น โดยใช้ ใ บ
- รายการซื้ อสิ นค้า
เสนอราคาของผู จ้ าหน่ า ยอย่า งน้ อ ย 3 ราย
และได้ เปรี ยบเที ย บกั บ ราคากลาง จาก
สถาบันวิจยั ยางกรุ งเทพฯ
บ ม จ. ไท ยฮั้ วฯ ยั ง ให้ Credit Term แ ก่
บริ ษ ัท เป็ นระยะเวลา 60 วัน ซึ่ งมากกว่ า
ผูจ้ าหน่ายรายอื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ น
ว่า เป็ นราคาที่ เหมาะสมเมื่ อ เที ย บเคี ย งกับ
ผู ้ จ าห น่ าย น้ าย างข้ น 60% ร าย อื่ น ณ
ช่วงเวลาเดียวกัน
2. การกูย้ มื
- เงินกูย้ มื
- ดอกเบี้ยจ่าย

90,660
5,200

- เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2554 บริ ษ ัท ฯ ท าสั ญ ญา
4,364 ปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 2
ซึ่ ง ประกอบด้วยเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ นที่ ผิดนัด
ช าระและค่ า ซื้ อ น้ ายางรวม 150 ล้า นบาท
โดยมีอตั ราดอกเบี้ย 6.375 ต่อปี (MLR เฉลี่ย
ของธนาคารพาณิ ชย์ใ นประเทศไทย ณ
ช่วงเวลาที่ทาสัญญา)
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้ทาสัญญา
บมจ. ไทยฮั้วยางพาราฯ
ปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3
(ต่ อ)
โดยขยายระยะเวลาการจ่ า ยช าระหนี้ เงิ น กู้
161.80 ล้านบาท
- ชาระคืนเป็ นรายเดื อน 60 งวด ในจานวน
งวดละ 1 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยใน
อัต รา 3.1875 ต่ อ ปี ) ตั้ งแต่ พฤษภาคม
2554 ถึง เมษายน 2556
- ชาระคืนเป็ นรายเดื อน 35 งวด ในจานวน
งว ด ล ะ 4.55 ล้ า น บ าท (เงิ น ต้ น แ ล ะ
ดอก เบี้ ยใน อั ต รา 6.375 ต่ อปี ) ตั้ งแต่
พฤษภาคม 2556 ถึง เมษายน 2559
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ น
ว่าเพื่ อเสริ ม สภาพคล่ อง และแบ่ งเบาภาระ
ข อ งบ ริ ษั ท ฯ จึ งมี ก ารท าสั ญ ญ าป รั บ
โครงสร้ า งหนี้ ฉบั บ แก้ ไ ขฉบั บ ที่ 3 ในปี
2554 และฉบับที่ 4 ในปี 2557
เดื อ นพฤษภาคม 2557 ได้ ท าสั ญ ญาปรั บ
โครงสร้างหนี้ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 4 โดยขยาย
ระยะเวลาชาระหนี้เงินกูต้ ามสัญญาฯ ฉบับที่
3 จานวน 101.2 ล้านบาท (ดอกเบี้ ยในอัตรา
6.375 ต่ อปี ) ก าหนดช าระคื นเงิ น ต้นพร้ อม
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนรวม 43 งวด ดังนี้
- งวดละ 2 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
- งว ด ล ะ 2.5 ล้ า น บ าท (เงิ น ต้ น พ ร้ อ ม
บมจ. ไทยฮั้วยางพาราฯ
ดอกเบี้ย) ตั้งแต่ มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม
(ต่ อ)
2558
- งวดละ 3 ล้านบาท (เงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ย)
ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560
- งวดละ 2.42 ล้ า น บ าท (เงิ น ต้ น พ ร้ อ ม
ดอกเบี้ย) ในเดือนพฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มี ความเห็ น
ว่า เป็ นการปฏิบตั ิตามสัญญาโครงสร้างหนี้
2. รายได้
-จากการขายถุงมือ

14

9 เป็ นรายการขายถุงมือ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็ น ว่ า
ราคาขายใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับลู กค้าอื่น
ทัว่ ไป ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติของธุ รกิจ

-จากการให้เช่าที่ดิน

180

532 เป็ นรายการให้เช่ าที่ดินในการบาบัดน้ าโดย
ทาเป็ นสัญญาเช่าพื้นที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า การให้เช่ า
ที่ดินนี้เป็ นไปตามสัญญาเช่า
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ ชั่น จากัด
ประเภทธุรกิจ

:

ความสั มพันธ์

:

การให้ บ ริ ก ารออกแบบ จัด หา และรั บ เหมาก่ อ สร้ า งงานระบบวิ ศ วกรรม การ
ออกแบบติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โรงไฟฟ้ า งานบริ หารด้านปฏิ บตั ิการและ
ซ่อมบารุ ง และงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2557
ปี 2558
- ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย
เชื้อเพลิง

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

3,095 ท าการขายวัต ถุ ดิ บ เชื้ อเพลิ ง ให้ โ ดยใช้
ราคาตลาด
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้
ฝ่ าย จั ด ก าร เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค ว าม เห็ น แ ล ะ
ตรวจสอบข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง เนื่ อ งจากมี
มูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก

- ค่ าบ ริ การบ ริ ห ารงาน
เดินเครื่ อง บ ารุ งรั กษา และ
จัดหาเชื้อเพลิง

-

33,720 บริ ษั ท ฯ ได้ ท าสั ญ ญ าจ้ า งบริ หารงาน
เดินเครื่ องบอยเลอร์ บารุ งรักษาและจัดหา
เชื้ อเพลิ ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึ ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราค่าบริ การ
เดือนละ 5.62 ล้านบาท เนื่ องจากคู่สัญญามี
ประสบการณ์และสามารถบริ หารค่าใช้จ่าย
ด้านเชื้อเพลิงได้ต่ากว่า
กรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็ น ว่า ทาง
คู่ สั ญ ญ ามี ป ระส บ ก ารณ์ แล ะช่ วยล ด
ค่าใช้จ่ายด้านการใช้เชื้อเพลิงให้ต่าลงได้อีก
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
44,550 เป็ นการลงทุ นตามโครงการปรับปรุ ง เพิ่ ม
- สั ญ ญาจั ด หาและติ ด ตั้ ง
ประสิ ทธิ ภาพ และลดต้นทุ นของบริ ษ ทั ฯ
หม้ อไอน้ า (Wood Steam
โดยการเชิ ญ ชวนผู ้ป ระกอบการติ ด ตั้ ง
Boiler)
เครื่ องจักรผลิ ตไอน้ า (Boiler) ให้นาเสนอ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง ระบบการ
ผลิตไอน้ า โดยใช้เชื้อเพลิงชี วมวลเป็ นหลัก
และเน้นการประหยัด พร้อมทั้งเสนอราคา
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเลือกบริ ษทั
ที่ มี ความส ามารถแล ะป ระส บ การณ์
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนดีที่สุดเทียบกับอีก
2 บริ ษทั อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่า
กรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นว่า บริ ษทั
ได้ ด าเนิ นการอย่ า งรอบครอบ มี ค วาม
สมเหตุสมผล และมีการเปรี ยบเทียบราคา
ทั้งนี้ จากรายงานของคณะทางานพิจารณา
ข้อ เท็ จจริ ง ซึ่ งแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ควบคุ ม อั ต โนมั ติ ส าหรั บ
หม้ อไอนา้ (Boiler)

-

4,674 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพปรับปรุ งเครื่ องมือวัด
และควบคุ ม ส าหรั บ หม้อไอน้ า จากเดิ ม ที่
เป็ นระบบแมนนวล เป็ นระบบอัตโนมัติ
กรรมการตรวจสอบได้ ม อบหมายให้
ฝ่ าย จั ด ก าร เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค ว าม เห็ น แ ล ะ
ตรวจสอบข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง เนื่ อ งจากมี
มูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
8,850 เนื่ องจากโรงงานมี อายุการใช้งานมาอย่าง
- ก า ร ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร
ยาวนาน จึงต้องมีก ารปรับปรุ ง อาคารเพื่ อ
โรงงาน
ยืดอายุการใช้งานและสร้างความปลอดภัย
ในการทางานให้กบั พนักงาน จึงมีการเชิญ
ชวนผู ้ป ระกอบการที่ มี ป ระสบการณ์ ที่
เกี่ ยวข้องด้านการซ่ อมแซมและบารุ งรักษา
ให้นาเสนอราคาในการปรับปรุ งอาคาร
ทั้ง นี้ คณะกรรมการฯ ได้พิ จ ารณาเลื อ ก
บริ ษทั ที่ มีความสามารถ ประสบการณ์ ใน
การดาเนินงานและได้เสนอราคาต่าสุ ด
คณ ะกรรม การบ ริ ษั ท แล ะ กรรม การ
ตรวจสอบ ให้ ค วามเห็ นว่ า บริ ษั ท ได้
ด าเนิ น ก ารอ ย่ า งรอ บ ค รอ บ มี ค วาม
สมเหตุสมผล และมีการเปรี ยบเทียบราคา
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษทั เอกสิ ทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จากัด
ประเภทธุรกิจ

:

ความสั มพันธ์

:

ธุ รกิจบริ หารจัดการพลังงานชีวภาพ (Biogas) เซลล์แสงอาทิตย์ และชีวมวล การให้
คาปรึ กษาด้านการออกแบบและวิศวกรรมระบบการผลิต ออกแบบโรงไฟฟ้ าจาก
เชื้ อเพลิงชี วมวลและขยะ การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยการเปลี่ยนของ
เสี ยเป็ นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
36,000 เพื่ อ รอ งรั บ แ ผ น ก าร Diversify ไป ยั ง
- ก าร จั ด จ้ าง บ ริ ษั ท ที่
ป ระ เภ ท ธุ รกิ จให ม่ ตาม แผน พั ฒ น า
ปรึ ก ษาศึ ก ษาและออกแบบ
ศัก ยภาพทางธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ คื อ ธุ รกิ จ
โรงผลิ ต ไฟฟ้ าขนาด 9.9
โรงไฟฟ้า Biomass ประกอบกับเพื่อให้ทนั
MW ที่ พ ร้ อมเสร็ จ เพื่ อ ใช้
ต่อการยื่นประมูลสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าของ
ป ร ะ ก อ บ ใน ก าร ข อ ท า
ภาครัฐ ในช่วงปลายปี 2558 ทั้งนี้มีผสู ้ นใจ
สั ญญาซื้ อขายไฟฟ้ าและใช้
มารับซองประกวดราคา จานวน 2 ราย แต่
ใ น ก า ร ป ร ะ มู ล ส ร้ า ง
มี ผูส้ นใจที่ จะยื่น ซองประกวดราคาเพี ย ง
โรงไฟฟ้ า
1 รายเท่ านั้น ดังนั้น กรรมการบริ ษ ทั จึ งมี
มติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ ัด จ้า งโดยวิ ธี พิ เศษ โดย
พิ จารณ าจาก คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ผ ล งาน
เนื่ อ งจากเป็ นงานที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง
และมีความเร่ งด่ วนในการจัดทาเพื่อให้ได้
เอกสารในการยืน่ ประมูลครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็ น ว่า
บริ ษทั ได้ดาเนินการอย่างรอบครอบ และมี
ความสมเหตุสมผล ตามกรอบเวลาที่เร่ งรัด
แต่ท้ งั นี้ ยงั ยึดผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ น
สู งสุ ด โดยพิ จ ารณ าจากรายงานของ
คณะทางานพิจารณาข้อเท็จจริ ง ซึ่ งแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด
ประเภทธุรกิจ

:

ความสั มพันธ์

:

ประกอบกิ จ การจ าหน่ า ยและให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สุ ข ภาพ บริ ห ารจัด การ
ทรั พ ยากรน้ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โภคเพื่ อ กิ จ การประปาและเพื่ อ การ
อุ ตสาหกรรม ให้ค าปรึ ก ษาบริ หาร รวมถึ งให้ บ ริ ก ารติ ดตั้ง ซ่ อมบ ารุ งระบบท่ อ
ส่ งน้ า ระบบสู บส่ งน้ า ระบบผลิตน้ าประปา และระบบบาบัดน้ าเสี ย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
41,036 เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาน้ า ที่ ใ ช้ใ นกระบวนการ
- สั ญญาบริ การสร้ างระบบ
ผลิ ต (การขาดแคลนน้ าในฤดู แล้ง รองรั บ
ผลิ ต น้ า ประปาจากน้ า ทิ้ ง
แผนปรั บ ปรุ งและเพิ่ ม การผลิ ต รวมทั้ ง
ของโรงงาน
โครงการใหม่ในอนาคต) ลดความเสี่ ยงใน
การหยุ ด การผลิ ต เนื่ อ งจากขาดแคลนน้ า
และลดการปล่ อยน้ าเสี ย ออกจากโรงงาน
รวมทั้งเรื่ อง
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารประกาศเชิ ญ ชวน
ผูป้ ระกอบการติดตั้งระบบผลิ ตน้ าประปา
จาก น้ าทิ้ งข อ งโรงงาน ให้ น าเส น อ
รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ พร้อม
ทั้งเสนอราคา มี ผูส้ นในเสนอราคาจานวน
2 ราย และคณ ะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้
พิ จ ารณารายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ข องทั้ ง
2 ราย โดยการเรี ย กเข้า มาสอบถามและ
เจรจา แ ล ะ พิ จารณ าเลื อ ก บ ริ ษั ท ที่ มี
ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับ
ระบบการผลิ ตน้ าประปา และระบบบาบัด
น้ าเสี ยดี ที่ สุ ด รวมทั้ งมี ร าคาที่ ถู ก กว่ า
โดยบริ ษทั ได้ทาการเปรี ยบเทียบกับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่นๆ ด้วย
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการระหว่างกัน
(พันบาท)
ของรายการระหว่างกัน
ปี 2557
ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นว่า
บ. ไบรท์ บลู วอเตอร์ ฯ
บริ ษทั ได้ดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา และ
(ต่ อ)
ยึดผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสู งสุ ด
ทั้งนี้ จากรายงานของคณะทางานพิจารณา
ข้อ เท็ จจริ ง ซึ่ งแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

*********************************************
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ผูม้ ีรายนาม ดังนี้
1. นางอาภาวดี
2. นายเสรี
3. นางวิไล

มีคุณเอี่ยม
ปรัชญกุล
ฉัททันต์รัศมี

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยได้พิจารณาเสนอความเห็น
และรั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น จากฝ่ ายจัด การและผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต โดยได้ร ายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
 รายงานทางการเงิน
พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส และรายงานทางการเงินประจาปี 2558 ก่อน
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิน รายการทางบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้น
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงการเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงาน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
พิ จ ารณาสอบทานความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ตลอดจนดู แ ลหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับกิจการ
 การบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับสภาพของธุ รกิจ และมีการทบทวนแนวทางการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของธุ รกิจอยูเ่ สมอ
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 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
พิจารณาสอบทานรายการทางธุ รกิจที่อาจเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นเพี ย งพอ ตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส าคัญ และส่ งเสริ ม ให้มี ก ารดาเนิ นงานที่ เน้นหลักการ
ก ากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี และได้ส อบทานการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ ตาม
อย่างถูกต้อง
 การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลื อก เสนอ แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี โดยคานึ งถึ งความรู ้
ความสามารถ ความน่าเชื่ อถือ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตรงตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ระเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านของตนเอง และของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้มีความเห็ นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอ และครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

(นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิธี ส่ วนได้เสี ย และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท ซัน ไทย
อุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งหลัก ฐานการสอบบั ญ ชี เกี่ ย วกับ จ านวนเงิ น และการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมิน ความ
เสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ใน
การประเมิ นความเสี่ ย งดังกล่าว ผูส้ อบบัญ ชี พิจารณาการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและ การนาเสนองบ
การเงิ น โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรของกิ จ การ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้และความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญ ชี ที่ จัด ทาขึ้ น โดย
ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
ก. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริ ษทั ฯ มีรายการกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรายการ
ดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ข. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั นอร์ ทเทิร์น รี
นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค. ตามที่ ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 21 บริ ษทั ฯ มีการขายสิ นค้าให้กบั บุคคลธรรมดา สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จานวน 63.28 ล้านบาท และ 35.48 ล้านบาท ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษ ทั ฯ มี ยอดลูกหนี้ การค้าดังกล่าว จานวน 24.06 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ที่เกิ นกาหนดชาระแล้ว จานวน
23.90 ล้านบาท อย่างไรก็ดีบ ริ ษทั สามารถเรี ยกเก็บ เงิ น จากลูกหนี้ หลังวันสิ้ น งวดได้ในวันที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2559
จานวน 23.55 ล้านบาท
ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องที่เน้นดังกล่าวข้างต้น

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
ที่แสดงเงิน
ลงทุนตาม
วิธีส่วนได้
เสี ย

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

6
7
8
9

189,457
274,889
137,220
132,019

189,457
274,889
137,220
132,019

2,614
64,064
105,190

733,585

733,585

171,868

14,802
306,186
368,249
1,379
46,408

14,802
313,600
368,249
1,379
46,408

14,554
224,351
166
1,263

737,024

744,438

240,334

1,470,609

1,478,023

412,202

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14
10
5, 11
12
13
5

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
2558
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
14
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5, 15
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
16
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 5
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
5
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
16
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
5
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
5
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
18
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
19
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 19,978,134,920 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 998,906,746 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 15,982,476,502 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 998,906,746 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
19
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วน(ขำดทุนสะสมเกินทุน)ของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

76,725
336
-

76,725
336
-

359,430
175,923
293
2,400

33,325
110,386

33,325
110,386

25,756
563,802

133
31,579
5,634
1,174
38,520
148,906

133
31,579
5,634
1,174
38,520
148,906

440
472
64,904
5,470
3,094
74,380
638,182

19,978,135

19,978,135
998,906

15,982,477
(13,756,114)
(927,194)
22,534
1,321,703
1,470,609

15,982,477
(13,756,114)
(919,780)
22,534
1,329,117
1,478,023

998,906
(270,902)
(975,863)
21,879
(225,980)
412,202

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2558

หมายเหตุ
3, 5, 21
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ จากภาษี
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558

759,475
(627,898)
131,577
14,414
1,750
(13,527)
(64,939)
69,275
(7,414)
61,861
(15,808)
46,053
46,053

759,475
(627,898)
131,577
14,414
1,750
(13,527)
(64,939)
69,275
69,275
(15,808)
53,467
53,467

846,713
(841,981)
4,732
9,392
3,812
(22,163)
(42,177)
(46,404)
(46,404)
(31,423)
(77,827)
(77,827)

655

655

-

2,616
49,324

2,616
56,738

(77,827)

0.006

0.007

(0.078)

8,338,811

8,338,811

998,906

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
รับชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

19
19

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระแล้ว

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ

998,906
14,983,571
15,982,477

(270,902)
(13,485,212)
(13,756,114)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุนจากการ กาไรจากการวัดมูลค่า
ขาดทุนสะสม ตีราคาสินทรัพย์ถาวร
เงินลงทุนเผื่อขาย
(975,863)
48,669
(927,194)
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21,879
21,879

655
655

รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วน(ขาดทุนสะสม
เกินทุน)ของผูถ้ ือหุน้
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
21,879
655
22,534

(225,980)
14,983,571
(13,485,212)
49,324
1,321,703

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
รับชาระทุนหุน้ สามัญ
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

19
19

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระแล้ว
998,906
998,906
14,983,571
15,982,477

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนต่ากว่า
ส่วนเกินทุนจากการ กาไรจากการวัดมูลค่า
มูลค่าหุน้ สามัญ ขาดทุนสะสม ตีราคาสินทรัพย์ถาวร
เงินลงทุนเผื่อขาย
(270,902)
(270,902)
(13,485,212)
(13,756,114)

(898,036)
(77,827)
(975,863)
56,083
(919,780)
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21,879
21,879
21,879

655
655

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
21,879
21,879
655
22,534

รวมส่วน(ขาดทุนสะสม
เกินทุน)ของผูถ้ ือหุน้
(148,153)
(77,827)
(225,980)
14,983,571
(13,485,212)
56,738
1,329,117

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน :
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)สุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
กาไรจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน - (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงาน - เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

46,053

53,467

(77,827)

40,897
2,768
(30,003)
(2,158)
7,414
(19)
(5,000)
1
1,102
(75)
(510)
15,808

40,897
2,768
(30,003)
(2,158)
(19)
(5,000)
1
1,102
(75)
(510)
15,808

39,962
4,615
(39,005)
2,984
905
(425)
(366)
31,423

76,278

76,278

(37,734)

(75,737)
3,174
(45,145)

(75,737)
3,174
(45,145)

18,027
64,710
14

(104,965)
(146,395)
(406)
(19,041)
(48)
(165,890)

(104,965)
(146,395)
(406)
(19,041)
(48)
(165,890)

(6,534)
38,483
(74)
(31,682)
(219)
6,508

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน :
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
จ่ายชาระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายชาระดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ซ้ื อสินทรัพย์เพิม่ ขึ้น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,244,700
(1,516,612)
(313,600)
(248)
(176,262)
600
5,000
(1,392)
510
(757,304)

1,244,700
(1,516,612)
(313,600)
(248)
(176,262)
600
5,000
(1,392)
510
(757,304)

(362)
(14,585)
(1)
366
(14,582)

(359,430)
(264)
(2,872)
(25,756)
1,498,359
1,110,037
186,843
2,614
189,457

(359,430)
(264)
(2,872)
(25,756)
1,498,359
1,110,037
186,843
2,614
189,457

38,951
(278)
(1,600)
(29,000)
8,073
(1)
2,615
2,614

8,936

8,936

2,734

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2531 และได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ซึ่ งเป็ นวันที่หุ้นสามัญของบริ ษทั
ได้รับอนุญาตให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีสานักงานตั้งอยูท่ ี่ เลขที่ 9 หมู่ 4
ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตถุงมือยางและอุตสาหกรรมการผลิตน้ ายางข้น
2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) และกฎระเบี ยบและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของบริ ษทั ฯได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่างๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการ
กาหนดจานวนสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น นั้น ๆ ดังนั้น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งจากการตั้งข้อ สมมติ ฐานต่ อ มูล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึ กในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
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เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
งบการเงินที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยได้รวมส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม โดยได้รวมส่ วนแบ่งกาไร
ขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วมนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญจนถึงวันที่การมีอธิพลอย่าง
มีนยั สาคัญสิ้นสุดลง
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
ชือ่ บริ ษทั
บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์จ้ ี
จากัด

ลักษณะของธุรกิจ

อัตราร้อยละของการถือหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ผลิตและจาหน่ ายพลังงานชีวมวล
48.25
ครบวงจร และผลิตกระแสไฟฟ้ า
จากชีวมวลและขยะ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน

บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ ง
มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ฯ อย่างไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที่ กล่ าวข้างต้นบางฉบับมี การเปลี่ ยนแปลงหลักการส าคัญ ซึ่ ง
ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทันที ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่ มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าว
ทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกาไรขาดทุนก็ได้
ในอดีตบริ ษทั ฯ รับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกาไรหรื อขาดทุน
ในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ประเมินว่าเมื่อนามาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมา
รับรู ้รายการกาไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานและกาไรสะสมยกมาในงบการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดทางบการเงิ นรวม โดยใช้แทนเนื้ อหา
เกี่ ยวกับการบัญชี สาหรับงบการเงินรวมที่ เดิมกาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอานาจการควบคุมหรื อไม่
กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้
เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อานาจในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจานวน
เงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสดั ส่ วนการถือหุน้ หรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงที่ สาคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯ มี อานาจควบคุ มใน
กิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนาบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า ซึ่งได้
ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กาหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย ในขณะ
ที่มาตรฐานฉบับที่ 31 กาหนดให้กิจการสามารถเลือกนาเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันมาจัดทางบการเงินรวมโดย
ใช้วธิ ีรวมตามสัดส่วน หรื อบันทึกเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็ได้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อยการร่ วมการงาน บริ ษทั
ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดแนวทางเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
กล่าวคื อ หากกิ จการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรัพ ย์ห รื อหนี้ สิ นใดตามข้อกาหนดของมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องอื่ น
กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ ยนทันที เป็ นต้นไปในการรับ รู ้
ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) จานวน
หลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั รับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ นสาระสาคัญ
ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
บริ ษทั รับรู ้รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษทั รับรู ้รายได้ค่าเช่ารับรู ้ตามระยะเวลาของการให้เช่า
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดในมือเป็ นเงินที่บริ ษทั เก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป ส่ วนรายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินฝากออมทรัพย์และ
เงินฝากกระแสรายวันซึ่ งเป็ นเงินลงทุนที่ มีสภาพคล่องสู งและพร้อมที่ จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ แน่ นอนและมี
ความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
ลูกหนีแ้ ละค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับจานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่การวิเคราะห์ฐานะการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้
การตีราคาสินค้ าคงเหลือ
บริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่าโดยใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต

- วิธีราคาทุน (เข้าก่อน-ออกก่อน)

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน

- วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย

ต้น ทุ น สิ นค้าประกอบด้วยต้นทุ นที่ ซ้ื อ ต้นทุ นในการดัดแปลงหรื อต้น ทุ นอื่ น เพื่อให้สิน ค้าอยู่ในสภาพและสถานที่
ปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิต
อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนการผลิตส่วน
เพิ่มและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
เงินลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกเป็ นรายการต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้
จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
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เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน ในกรณี ที่มีการจาหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ใน
การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย และ
แสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การตีราคาใหม่ดาเนิ นการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อสิ นทรัพย์
ถูกขายหรื อตัดออกจากบัญชี ต้นทุ นและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี กาไรหรื อ
ขาดทุนจากการขายหรื อตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกาไรขาดทุน
บริ ษทั บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บันทึกรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร”
ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงยอดคงค้างในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตาม หาก
สิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ได้รับรู ้จานวนที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการ
ตีราคาใหม่น้ ีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจานวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุนงวดก่อนแล้ว

-

รับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์
นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร” อยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนาไปหักออกจาก “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร” ไม่เกินจานวน
ซึ่งเคยตีราคาเพิม่ ขึ้นของสิ นทรัพย์ชนิดเดียวกัน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
เมื่อมีการจาหน่ายหรื อใช้ที่ดิน และอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่มีการประเมินราคา บริ ษทั จะตัดบัญชีส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องที่ได้บนั ทึกไว้จากการประเมินราคาที่ผา่ นมาไปยังกาไรสะสมหรื อขาดทุนสะสม
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ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

ปี
20
20
2 ถึง 15
5
5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ าตัดจาหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่บริ ษทั ได้มาแสดงในราคาทุ น หักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
บริ ษทั จะพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่าจากการใช้แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า) ต่ ากว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการ
ลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึกการปรับลดมูลค่าในกาไรขาดทุนหรื อ
ปรับลดส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ในกรณี ที่สินทรัพย์เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมาก่อน บริ ษทั จะ
บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งได้บนั ทึกไว้ในปี ก่อนๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยูอ่ ีก
ต่อไป หรื อยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่ ลดลงโดยบันทึ กไว้ในบัญชี รายได้อื่น หรื อนาไปเพิ่มส่ วนเกิ นทุนจากการตี
ราคาของสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จานวนเงินที่เกิดจากการกลับรายการนี้ จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุ ทธิ จาก
ค่าเสื่ อมราคาหรื อรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั บันทึ กประมาณการหนี้ สินตามภาระหนี้ สินตามกฎหมาย หรื อความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิ ดภาระหนี้ สินจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ตามภาระหนี้ สินดังกล่าวและสามารถ
ประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ บริ ษทั จะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
และปรับปรุ งมูลค่าของประมาณการหนี้ สินตามประมาณการที่ เหมาะสมที่ สุดในปั จจุบนั ในกรณี ที่มูลค่าของเงิ นถูก
กระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา จานวนเงินประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชาระ
หนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปั จจุบนั
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ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่ เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงิ นผลประโยชน์ในอนาคตที่ พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั บริ ษทั ตลอด
ระยะเวลาทางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการภาระ
ผูกพันดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method)
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั รับรู ้ผลกาไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน
สัญญาเช่ าการเงิน
การเช่ าซึ่ งบริ ษ ัท ได้รับส่ วนใหญ่ ข องความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรั พ ย์สิน ที่ เช่ านั้น ๆ ให้จัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในงบกาไรขาดทุน
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนในกรรมสิ ทธิ์ของสิ นทรัพย์ยงั ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกบัญชีโดย
ถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงานดังกล่าวจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนในปี ที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มี
การบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกใน
งบกาไรขาดทุนโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
แปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิด จากการรับหรื อจ่ายชาระหนี้ ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือในวันสิ้ นปี ซึ่ งบริ ษทั ทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง แสดงมูลค่าโดย
ใช้อตั ราตลาดในวันนั้น กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นได้แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงิ นได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่
ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน )ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจานวนหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกใน
ระหว่างปี
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การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ

ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการ
ไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม เมื่ อมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีข ้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่ จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ าหากคาดว่ามู ล ค่าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ต่ ากว่ามู ล ค่าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ ห าร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

5.

รายงานประจาปี 2558

รายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯ มีกบั กิจการที่ มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
กิจกำรที่ เกีย่ วข้ อ งกัน

ลั กษณะควำมสั มพันธ์
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ อื หุ ้นร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ อื หุ ้น
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ อื หุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ อื หุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ อื หุ ้นร่ วมกัน
-

1. บริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิล้ เอนเนอร์จ้ ี จากัด
2. บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั ดีเ อส รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จากัด
4. บริ ษทั ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
5. บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด
6. บริ ษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
7. บริ ษทั เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมในหุ ้นสามัญ
และ/หรื อเป็ นกรรมการชุดเดี ยวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงิ นตามมูลฐานที่ ตกลงร่ วมกันโดย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ บริ ษทั ฯ มีรายการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกาหนดราคา
2557
2558
รำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ กับบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
9 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
14
รายได้จากการขาย
532 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
180
รายได้จากการให้เช่าที่ดิน
29,154 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
23,394
ซี้ อวัตถุดิบ
เทียบเคียงกับราคาตลาด
5,200 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
4,364
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
336 ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
315
ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด
- ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
3
รายได้จากการขายเชื้อเพลิงวัตถุดิบ
เทียบเคียงกับราคาตลาด
- ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
33,729
ค่าบริ การ (หมายเหตุ 25.4)
(ในปี 2558 บริ ษทั ฯ สามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงประมาณ 27.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557)
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2558
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษทั ไทยฮั้วยำงพำรำ จำกัด (มหำชน)
รายได้คา้ งรับ
เจ้าหนี้ การค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
หนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดยกมาต้นปี
จ่ายชาระหนี้ ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
สุทธิ
บริษทั แอดวำนซ์ เพำเวอร์ คอนเวอร์ ชั่น จำกัด
เครื่ องจักร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าบริ การ (หมายเหตุ 25.4)
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง - บอยเลอร์ (หมายเหตุ 25.5)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจาสัญญาปรับปรุ งอาคาร
และเครื่ องจักร (หมายเหตุ 25.5)
บริษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด
งานระหว่างก่อสร้างอาคาร-ระบบประปา (หมายเหตุ 25.5)
บริษทั เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจาสัญญาบริ การศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 25.5)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

-

43
13,189

-

2,400
472

90,660
(25,756)
64,904
(33,325)
31,579

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

4,674
5,622
44,550

-

8,850

-

41,036

-

36,000

-

บริ ษทั ฯซื้อสิ นทรัพย์จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยการกาหนดราคาตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

- 107 -

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อรับสภาพหนี้ ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จานวนเงิน 4.47 ล้านบาท เพื่อกาหนดการจ่ายชาระคืนดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวภายในวันที่ 30
เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 กับบริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด
(มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้ เงิ นกูต้ ามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับแก้ไขฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
จานวน 17.9 ล้านบาท และจานวน 143.9 ล้านบาท ตามลาดับ (แสดงรวมไว้เป็ นหนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงิน 161.8 ล้านบาท) โดยมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนรวม 60 งวด ในจานวนงวดละ
1.0 ล้านบาท (เงิ นต้นและดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 3.1875 ต่อปี ) ตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม 2554 ถึงเดื อนเมษายน
2556 และในจ านวนงวดละ 4.55 ล้านบาท (เงิ น ต้น และดอกเบี้ ยในอัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 6.375 ต่ อ ปี ) ตั้งแต่ เดื อ น
พฤษภาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2559
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับปรุ งกาหนดการชาระหนี้ ดอกเบี้ ยค้างชาระกับบริ ษทั ไทยฮั้ว
ยางพารา จากัด (มหาชน) เพื่อขอผ่อนผันการจ่ายชาระดอกเบี้ยค้างจ่ายโดยตกลงจ่ายเป็ นรายเดือน รวม 22 เดือน เดือนละ
0.20 ล้านบาท และจ่ายชาระส่วนที่เหลือให้เสร็ จสิ้นภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 4 กับบริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา จากัด
(มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้เงินกูต้ ามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 จานวน 101.2 ล้าน
บาท (แสดงรวมไว้เป็ นหนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงิน 101.2 ล้านบาท) โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.375 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนรวม 43 งวด ดังนี้
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่องวด (ล้านบาท)
2
2.5
3
2.42

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

ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนทีจ่ ่ ำยให้ ผ้ ูบริหำรสำคัญ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
13,706
10,445
271
236
13,977
10,681
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
6.

รายงานประจาปี 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
58
36,307
152,879
213
189,457

เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เช็คระหว่างทาง
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
10
1,822
127
655
2,614

เงินลงทุนชั่วคราว – สุ ทธิ
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก : กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วครำว - สุ ทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
274,070
274,070
274,070

819
274,889

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
-

-

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทอยูใ่ นระดับที่ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของบริ ษทั มีดงั นี้
 ระดับ 1: เป็ นราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต ้องปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่อ ง (ตลาดหลักทรั พ ย์) สาหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ระดับ 2: เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

- 109 -

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
8.

รายงานประจาปี 2558

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น – สุ ทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อ-ยังไม่ถึงกาหนด
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

2557
169,542
(63,176)
106,366

111,597
(55,470)
56,127

11,511
7,665
8,952
2,726
30,854
137,220

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยจาแนกตามอายุที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ

ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
40,301

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
34,246

61,864
2,190
2,011
63,176
169,542

21,556
4,533
51,262
111,597
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
9.

รายงานประจาปี 2558

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

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสินค้ำคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
รวมสินค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
27,661
29,513
72,864
65,471
33,105
39,305
2,724
5,239
136,354
139,528
(4,335)
(34,338)
132,019
105,190
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

10.

รายงานประจาปี 2558

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั นอร์ ทเทิร์น
รี นิวเอเบิล้ เอเนอร์ จ้ ี จากัด

ผลิตและจาหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร
และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
48.25

ทุนชาระแล้ว
2558

-

650,000

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย
2558
306,186
306,186

ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี้

หน่วย : พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
งบกาไรขาดทุน สาหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้รวม
ขาดทุนสุทธิ
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63,761
573,029
28,501
4,663
(15,366)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2558
2557
313,600
313,600

-

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วม ที่รับรู ้ในงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสี ย มีดงั นี้
สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม (ร้อยละ)
ส่วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ร่ วม
ค่าความนิยม
มูลค่ำตำมบัญชีของมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

หน่วย : พันบาท
608,289
48.25
293,476
12,710
306,186

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด
จานวน 3,136,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงิ น รวมทั้งสิ้ น 313.60 ล้านบาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม ซึ่ งมี
สัดส่ วนในการถือหุ ้นสามัญในบริ ษทั ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ผูถ้ ือหุ ้นที่เหลือ
ร้อยละ 51.75 ประกอบด้วยผูถ้ ือหุ ้นจานวน 12 ราย บริ ษทั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักในการดาเนิ นธุรกิ จผลิต
และจาหน่ายพลังงานชีวมวลครบวงจร และผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ
ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาเรื่ องการควบคุ มทางพฤติ นัยแล้วเห็ น ว่าบริ ษทั ฯ ไม่ได้มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานใน
กิจกรรมที่สาคัญของบริ ษทั นอร์ทเทิร์น รี นิวเอเบิ้ล เอเนอร์จ้ ี จากัด โดยผูบ้ ริ หารที่สาคัญเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ อีกกลุ่ม
หนึ่ ง และการอนุ ม ัติ ง บประมาณประจ าปี งบประมาณการลงทุ น ต้อ งได้รับ อนุ ม ัติ จ ากเสี ย งส่ ว นใหญ่ ข อง
คณะกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี ตวั แทนเข้าไปเป็ นกรรมการเพียง 2 ท่ าน จากทั้งหมด 5 ท่ าน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว ผูบ้ ริ หารจึงได้จดั ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวใหม่เป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตั้งแต่วนั ที่เข้าไปลงทุนวันแรก
ส่ วนแบ่ งกาไรและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจานวน 7.41 ล้านบาท
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รายงานประจาปี 2558

11. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ทีด่ นิ
และส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ
รำคำทุ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
เพิ่มขึ้ น
โอนและรับโอน
ขายและตัดจาหน่ าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
เพิ่มขึ้ น
ขายและตัดจาหน่ าย
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเผื่ อ กำรด้ อ ยค่ ำ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เ สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง
และส่วนปรับปรุ งอาคาร
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่างก่อสร้าง

รวม

101,356
101,356

159,247
774
1,553
161,574

551,071
57,388
7,408
(600)
615,267

6,215
2,841
9,056

6,675
6,675

3,311
124,195
(8,961)
118,545

827,875
185,198
(600)
1,012,473

6,627
767
7,394

90,502
4,971
95,473

453,054
34,209
(19)
487,244

5,736
325
6,061

5,343
447
5,790

-

561,262
40,719
(19)
601,962

1,563
1,563
93,166

23,439
23,439
45,306

17,260
17,260
80,757

479

1,332

3,311

42,262
42,262
224,351

92,399

42,662

110,763

2,995

885

118,545

368,249
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รายงานประจาปี 2558

ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ ป รึ กษาการเงิ นอิ สระแห่ งหนึ่ งเพื่อทาการทดสอบการด้อยค่าของอาคาร
โรงงานและเครื่ องจักรและอุปกรณ์โดยใช้วิธีมูลค่าจากการใช้ จากรายงานของบริ ษทั ที่ปรึ กษาการเงินอิสระดังกล่าวลง
วัน ที่ 8 กัน ยายน 2557 ซึ่ งมาจากการประมาณการที่ ดีที่ สุด ของผูบ้ ริ ห ารในการประมาณการกระแสเงิ น สดสาหรั บ
ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557 – ปี 2561)
จากการทดสอบการด้อยค่าโดยการกาหนดวิธีมูลค่าจากการใช้(Value in use) ดังกล่าว ซึ่ งมีผลให้บริ ษทั ต้องกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จานวนเงิ น 44.48 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 เนื่ องจากการคิดค่าเสื่ อมในปี 2556 และผลประกอบการในปี 2556 ได้สะท้อนกระแสเงินสดติดลบในปี
2556 แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน หากแสดงโดยใช้วธิ ี ราคาทุน
มีจานวน 65.05 ล้านบาท และ 65.81 ล้านบาท ตามลาดับ
ที่ดิน อาคารและส่ วนปรับปรุ งที่มีอยูห่ รื อที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตทั้งหมดและเครื่ องจักรและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ งของ
บริ ษทั ได้จดจานอง/จานาไว้เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศหลายแห่งตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 14
ค่าเสื่ อมราคาสุ ทธิ จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
จานวน 40.72 ล้านบาท และ 39.79 ล้านบาทตามลาดับ รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่
จานวน 238.08 ล้านบาทและ จานวน 196.32 ล้านบาทตามลาดับ
12.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เ สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
รายการเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สิ นทรั พ ย์ไม่มตี ัวตน - สุ ทธิ

892
(726)
166

1,392
(178)
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(2)
1

2,282
(903)
1,379

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
13.

รายงานประจาปี 2558

สินทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช้ ดาเนินงาน – สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เ สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
รายการเปลีย่ นแปลงระหว่างปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
สิ นทรั พย์ที่ไม่ใช้ ดำเนินงำน
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สิ นทรั พย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดำเนินงำน - สุ ทธิ

14.

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

-

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

-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หนี้สินเพือ่ การส่ งออกและแพ็คกิ้งเครดิต
เจ้าหนี้ TR
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
4,279
31,900
313,220
10,031
359,430

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯได้รับวงเงินสิ นเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั้น ขายลดตัว๋
สัญญาใช้เงิน สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระค้ าประกัน และหนี้ สินเพื่อการส่ งออกและนาเข้า) จาก
ธนาคารในประเทศสองแห่งจานวนเงินรวม 460.08 ล้านบาท และ620.08 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MOR
และ MLR ต่อปี วงเงินสิ นเชื่อนี้ ค้ าประกันโดยการจานาเงินฝากประจาของบริ ษทั และจดจานอง/จานาที่ดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุ งที่มีอยูท่ ้ งั หมดหรื อที่จะก่อสร้างขึ้นในอนาคตและเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ส่ วนหนึ่ งตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุ 11 นอกจากนี้ สัญญาเงิ นกูไ้ ด้ระบุเงื่อนไขและข้อจากัดต่าง ๆ ไว้ เช่น ห้ามบริ ษทั นาสิ นทรัพย์ไปเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเพิ่มเติม เป็ นต้น
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแพ็คกิ้งเครดิต บริ ษทั จะได้รับเงินค่าสิ นค้าจากธนาคารก่อนที่ จะมีการส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าโดยที่
บริ ษทั ฯมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องชาระเงินดังกล่าวแก่ธนาคารทันทีที่ได้รับชาระค่าขายสิ นค้านั้น
15.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมเจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
เจ้ ำหนี้อื่น
เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ ซ้ื อทรัพย์สิน
รายได้รับล่วงหน้า - ค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้ ำหนี้อื่น
รวมเจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อื่น
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2557
48,085
48,085

13,189
128,829
142,018

3,824
11,670
141
12,979
26
28,640
76,725

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

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
16.

รายงานประจาปี 2558

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน-สุ ทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

ไม่ เกิน 1 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

353
(17)

323
(30)

มูลค่ ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ

336

293

เกิน 1 ปี แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

135
(2)

457
(17)

มูลค่ ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ

133

440

รำคำสุ ทธิตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์ภำยใต้ สัญญำเช่ ำทำงกำรเงิน

780

1,182

17.

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้:

หน่วย: พันบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เ สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ณ วันที่
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
1 มกราคม 2558 กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่
31 ธันวาคม 2558
หนี้สิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมหนี้สิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

5,470
5,470

- 118 -

-

164
164

5,470
164
5,634

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้:
หน่วย : พันบาท

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บนั ทึกในอดีต
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
ขาดทุนทางภาษี
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2558
46,053
20%
9,211
865
-

อัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
53,467
(77,827)
20%
20%
10,693
(15,565)
865
(15,565)

(6,000)
(5,558)
1,482
-

(6,000)
(5,558)
-

-

0.00%

0.00%

0.00%

บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นจานวนเงิน 375.76 ล้านบาท
และ 478.80 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่อว่ายังมีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว ดังนั้น
จึงพิจารณาไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษียกไปทั้งจานวน
บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ เป็ นอัตรา
ร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิ น 31 ธันวาคม
2557 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2557 ให้คงจัดเก็บ ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
18.

รายงานประจาปี 2558

ภาระผูกพันหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน

ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของบริ ษทั ฯ พนักงานที่ทางานครบ 120 วัน มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชย เนื่ องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อเมื่อ
ทางานครบอายุเกษียณตามอัตราที่ กฎหมายกาหนดโดยขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาทางาน ซึ่ งอัตราที่ ใช้ในปั จจุบนั กาหนดไว้
สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
โครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนต้ นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จ่ายชาระภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนปลำยปี

3,094
981
121
(2,616)
(406)
1,174

2,263
817
88
(74)
3,094

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
981
817
121
88
1,102
905
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน มีดงั นี้

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
681
528
421
377
1,102
905

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้

อัตราร้อยละ
2558
ร้อยละ 3.24 ต่อปี
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 34 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 34 ต่อปี
TMO 2008

อัตราคิดลด
เงินเดือนในอนาคตทีเ่ พิ่มขึ้น
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงานรายเดือน
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงานรายวัน
อัตราการเสียชีวติ

2557
ร้อยละ 3.91 ต่อปี
ร้อยละ 5.0 - 5.5 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 29 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 29 ต่อปี
TMO 2008

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการ
ของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อ สมมติ เกี่ ยวกับ อัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่ จะอยู่จนเกษี ยณในอนาคตอย่างสมเหตุส มผล
ประมาณการจากตารางมรณะ
19.

ทุนหุ้นสามัญ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
998,906,746 บาท (หุน้ สามัญ 998,906,746 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ น 3,995,626,984 บาท (หุน้ สามัญ 3,995,626,984
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยการเสนอขายหุ ้นสามัญใหม่ในราคาขายต่อหุ ้น 0.10 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
3,995,626,984 บาท (หุ ้ น สามั ญ 3,995,626,984 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท) เป็ น 19,978,134,920 บาท (หุ ้ น สามั ญ
19,978,134,920 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) โดย
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1)
การเสนอขายหุ ้นสามัญคราวแรกในราคาขายต่อหุ ้น 0.10 บาท จานวน 5,993,440,476 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ของบริ ษทั บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
2)
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนคราวที่สองของบริ ษทั จานวน 5,993,409,042 หุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมภายหลังจากการ
จัด สรรในคราวแรกตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น แต่ ละรายถื ออยู่ ในราคาขายต่ อหุ ้น 0.10 บาท บริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 รวมทุนที่ เรี ยกชาระแล้ว
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 15,982,476,502 บาท หุ ้นสามัญ 15,982,476,502 หุ ้น (มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิม่ ทุน คราวที่ 2 มีผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จานวน 31,434 หุน้ ซึ่งจะนาไปลดทุนจด
ทะเบียนในภายหลัง
3)
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 3,995,626,984 เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 2 (STHAI-W2) ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้เพิ่มทุนทั้งสองคราว
แล้วตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิหุน้ ละ 1.00 บาท
20.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสาคัญ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากการลด
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือแสดงในต้นทุนขาย
ค่าไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซม
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2557
(5,541)

46,777

421,820

582,230

136,494

140,527

40,897

39,962

2,768

4,615

(30,003)
34,267
10,810

(39,005)
38,812
13,046

บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
21.

รายงานประจาปี 2558

ส่ วนงานดาเนินงาน

บริ ษทั ดาเนินงานในส่ วนงานสองธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางและน้ ายางข้น การแสดงรายได้
และค่าใช้จ่าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เ สีย
ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ายถุงมือยาง

2558
757,002
(626,236)
130,766

2557
752,622
(744,374)
8,248

รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร
ต้นทุนสินค้าทีข่ ายและบริ การ
กำไร(ขำดทุ น)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กำไร(ขำดทุ น)ก่อ นส่ วนแบ่งขำดทุ นจำกเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร(ขำดทุ น)ก่อ นต้ นทุ นทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุ น)สำหรั บปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุทธิจากภาษี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ายางข้น

2558
2,473
(1,662)
811

2557
94,091
(97,607)
(3,516)

รวม
2558
759,475
(627,898)
131,577
14,414
1,750
(13,527)
(64,939)
69,275
(7,414)
61,861
(15,808)
46,053

2557
846,713
(841,981)
4,732
9,392
3,812
(22,163)
(42,177)
(46,404)
(46,404)
(31,423)
(77,827)

655
2,616
49,324

(77,827)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนของยอดขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ ดังนี้

(ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557
58.96
73.19
41.04
26.81
100.00
100.00

ยอดขายสุทธิต่างประเทศ
ยอดขายสุทธิในประเทศ
รวม
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สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนของยอดขายแบ่งตามรู ปแบบของลูกค้า ดังนี้

ยอดขายสุทธิ - บุคคลธรรมดา
ยอดขายสุทธิ - นิติบคุ คล
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557
63,283
35,481
696,192
811,232
759,475
846,713

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมียอดลูกหนี้ การค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดา จานวน 24.06 ล้านบาท และ 0.15
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งในลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระแล้ว จานวน 23.90 ล้าน
บาท อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯสามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้หลังวันสิ้นงวดได้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 23.55 ล้าน
บาท
22.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่ มีขอ้ จากัดในการใช้ เงินเบิกเกิ นบัญชี ธนาคาร
และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นทดรองจ่ายจากกรรมการ หนี้ สินตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ และดอกเบี้ ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น นโยบายการบัญ ชี
สาหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปั ญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจานวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่ายชาระหนี้ สาหรับ
ภาระผูกพันตามที่ กาหนดไว้ในงบการเงิ น จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
เหล่านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ดังนั้น บริ ษทั ได้ทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันเพื่อขยายระยะเวลาชาระหนี้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั มีรายการค้าที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงนี้ เป็ นครั้งคราว
ตามความเหมาะสม
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั
บริ ษทั ได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ เป็ นครั้งคราว
ราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ ที่บนั ทึ กในงบแสดงฐานะการเงิ นสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นมูลค่าสู งสุ ดที่ เกิดจาก
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝาก
สถาบันการเงิ นที่ มีขอ้ จากัดในการใช้ เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารและเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น หนี้ สินตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีนอ้ ย บริ ษทั จึงไม่ได้ทาสัญญาเพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยงดังกล่าว
มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงินกันในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กัน บริ ษทั ใช้วธิ ีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสด เงิ นลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นมีราคาตามบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้ซ่ ึ งมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่ งเป็ นอัตราท้องตลาด:มีราคาตามบัญชีใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
และดอกเบี้ ยค้างจ่ายแก่บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกัน:มีราคาตามบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจากหนี้ สินทางการเงิ น
เหล่านี้จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
หนี้ สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่:
ไม่สามารถคานวณมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในท้องตลาดได้
23.

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการ
ดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 บริ ษทั ฯมีการเพิ่มทุนเป็ นจานวนเงิน 1,498 ล้านบาท
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บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จากัด (มหาชน)
24.

รายงานประจาปี 2558

กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานทีจ่ ดทะเบียน

บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้า
เป็ นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ตามระเบียบกองทุน สมาชิ ก
ต้องจ่ ายเงิ นสะสมและบริ ษทั ฯต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุ นในอัตราร้อยละ 3 ของเงิ นเดื อนพนักงาน บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั ฯจ่ายเงิ นสมทบสาหรับปี 2558 และ 2557 ซึ่ งบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนมีจานวนเงินแต่ละปี 0.17
ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาท ตามลาดับ
25.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า

25.1 ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิ น 1.03 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (เทียบเท่า 37.28 ล้านบาท) และ 0.07 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 2.23 ล้านบาท) ตามลาดับ
25.2 ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นจานวนเงิน
รวม 3.08 ล้านบาท ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
25.3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทาสัญญาเช่าพื้นที่สานักงานกับนิติบุคคล มีระยะเวลาการเช่ารวม 3 ปี
โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกาหนด ซึ่งบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่ารวมในอัตราเดือนละ 49,115 บาท
และค่าบริ การส่วนกลางรวมเดือนละ 52,553.05 บาท
25.4 เมื่ อวัน ที่ 27 กรกฏาคม 2558 บริ ษ ัทฯได้ท าสัญ ญาจ้างบริ ห ารงานเดิ น เครื่ องบอยเลอร์ บ ารุ งรั กษา และจัด หา
เชื้อเพลิง ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราค่าบริ การเดือนละ 5.62 ล้านบาท
25.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินตามสัญญาค่าก่อสร้างคงเหลือ ดังนี้
บริ ษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชนั่ จากัด
- เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง - บอยเลอร์ จานวน 4.95 ล้านบาท
- อาคาร และเครื่ องจักรระหว่างปรับปรุ ง จานวน 14.65 ล้านบาท
บริ ษทั ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
- สร้างระบบประปา จานวน 4.56 ล้านบาท
บริ ษทั เอกสิ ทธิ์ ออโตเมชัน่ เทคโนโลยี จากัด
- ศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้า จานวน 4 ล้านบาท
26.

การอนุมตั งิ บการเงิน

คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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