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สารจากคณะกรรมการ
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 ที่ ผ่า นมา เป็ นอี ก ปี หนึ่ ง ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ต้อ งเผชิ ญ กับ สภาวะต่ า งๆ มากมาย ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั หลายประการ เช่น ราคายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และวัตถุดิบหลักในด้านเคมีหลายรายการยังคงมี
ความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ปรับแผนกลยุทธ์ได้
อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ตลาดส่ งออกเองก็เกิ ดการแข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสู ง ส่ งผลให้รายได้จากการส่ งออกไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
อย่างไรก็ตาม พวกเราชาวบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ยังคงร่ วมแรงร่ วมใจกันนําพาบริ ษทั ฯ ให้ผา่ น
พ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ดว้ ยดี
สําหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ทบทวนนโยบายในการดําเนินงาน โดย:
- ใช้กลยุทธ์การบริ หารงานในเชิงรุ กมากขึ้น ดังจะเห็นได้วา่ ตั้งแต่ปลายปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดกิจกรรม
ออกบูธลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยจะดําเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562
- พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต
- มีการลงทุนสําหรับการทําการวิจยั ทดลองปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้า จนกระทัง่ ได้รับการรับรองว่าสิ นค้า
ของบริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติดี ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งจะสร้างความมัน่ ใจให้แก่
ลูกค้าและมีผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
โอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งท่านผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า รวมทั้งประชาชนทัว่ ไป ที่ ได้ให้การ
สนับสนุน และส่งเสริ มให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จ และได้ให้ความไว้วางใจแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ด้วยดี ตลอดมา บริ ษทั ฯ ยังคงยืนยันในคํามัน่ สัญญาที่ จะทุ่มเทการทํางานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อดําเนิ น
ธุรกิจให้เกิดความเจริ ญมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน เพื่อตอบแทนผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่าน สร้างความสุ ขและความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงรักษาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สงั คมต่อไป

นายพงษ์ ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ
ประธานกรรมการ
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. เกีย่ วกับ “NDR”
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) “NDR” เป็ นบริ ษทั ที่เริ่ มก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชา โดยเริ่ มต้น
ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของ
ผูใ้ ช้งาน รวมทั้ง สภาพแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะเป็ นผูน้ าํ ในด้านการพัฒนา และ
ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญ
ปี 2557
มีนาคม
สร้างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า
เมษายน ทําบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อกับบริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด เพื่อผลิตและจัดจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ใน
การขยายตลาด OEM ภายในประเทศ
พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” และจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เป็ นหุน้ ละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนรวม เป็ น 215 ล้านบาท เพื่อ
เตรี ยมพร้อมนําหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2558
มกราคม นําหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พฤษภาคม ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั้งเครื่ องผสมยางเพิ่มเติม อีก 1 เครื่ อง เพื่อขยายกําลังการผลิตยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์
พฤษภาคม ทําบันทึกข้อตกลงกับ บริ ษทั CEAT Limited ซึ่ งเป็ นลูกค้าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า “CEAT”
ปี 2559
เมษายน
ตุลาคม
ธันวาคม

มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมสําหรับทดแทนยางใน ภายใต้ชื่อ “AIR LOCK” ซึ่งมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 999 กิโลวัตต์
สําหรับใช้ภายในโรงงาน
จัดตั้งบริ ษทั ร่ วม ในชื่ อ บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ าย ยางนอก และยางใน
รถจักรยานยนต์

ปี 2560
พฤศจิกายน จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ในนาม บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ซึ่ งประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบ วิจยั
พัฒนา และจําหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
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ธันวาคม

เจรจาตกลงการเข้า ซื้ อ หุ ้น ทั้ง หมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”)
โดยคาดว่า จะเข้าทํารายการแล้วเสร็ จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ปี 2561
กุมภาพันธ์ เข้าถือหุน้ ทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อย่างเป็ นทางการ
2. วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“เราจะเป็ นผูน้ าํ อันดับหนึ่ งของประเทศไทยในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิ คการผลิต
และความรับผิดชอบต่อสังคม”
กลยุทธ์
“บริ ษทั ฯ จะสรรหา คู่คา้ ทางธุ รกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้มากขึ้น เพื่อขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมาก
ขึ้น ร่ วมกับการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต”
พันธกิจ
“เราจะคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ”
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
“บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะเป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการผลิต
สิ นค้าที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากําหนด
เพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
3. ข้ อมูลสํ าคัญทางการเงิน
ตัวเลขสําคัญทางการเงินจากงบการเงินรวม ของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนรวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
(EBITDA)
กําไรสําหรับปี
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หน่วย:ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

973.29
975.03
102.93

820.91
808.91
64.63

844.32
786.03
110.45

28.25

17.01

56.36

หน่วย:ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม
(ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนทางการเงิน
จํานวนหุน้ ที่ออก (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสําหรับปี (%)
อัตรากําไรสําหรับปี ต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1,224.98
460.66
764.32

703.55
267.05
436.50

746.68
310.61
436.07

315.39
1
0.10
n/a
n/a
2.90
3.70
2.31

215.85
1
0.078
0.028
58.61
2.07
3.90
2.42

215.00
1
0.260
0.097
40.00
6.70
12.93
7.55

4. โครงสร้ างรายได้ และลักษณะการประกอบธุรกิจ
4.1 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ และ แบ่งตามภูมิศาสตร์ ในรอบปี
ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
แบ่ งตามชนิดของผลิตภัณฑ์

5%

6%

22%

แบ่ งตามภูมศิ าสตร์
ยางนอกรถจักรยานยนต์

5%

1%

ยางในรถจักรยานยนต์
62%

59%

แบตเตอรี่ รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ชิ ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจาก
ยาง
รายได้ จากการขายอื่นๆ

40%

รายได้ จากการขาย
ต่างประเทศ
รายได้ จากการขายใน
ประเทศ
รายได้ อื่นๆ
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รายได้ จากการขาย

กําไรสําหรับปี

หน่วย : ลบ.

หน่วย : ลบ.

56.36

791.71

2558

844.32

2559

973.29

820.92

2560

34.38

2558

2561

สินทรัพย์

2559

17.01

16.61

2560

2561

หนีส้ ิน

หน่วย : ลบ.

หน่วย : ลบ.
460.66

1,224.98
671.56

2558

746.68

703.55

2559

2560

กําไรต่ อหุ้น

278.75

2558

2561

310.61

267.05

2559

2560

2561

อัตราการจ่ ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิประจําปี * หน่วย : ร้อยละ

หน่วย : บาท/หุ ้น
0.26

58.61

0.16
0.08

2558

2559

2560

0.10

2561

* กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
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37.70

40.00

2558

2559

2560

4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1) บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนิ นธุรกิจการผลิตและจําหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจําหน่ายทั้ง
แบบ รับจ้างผลิต (original equipment manufacturer : OEM) และ แบบจําหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment
Manufacturer : REM) ซึ่ งมีการจําหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที่ผลิต และจัดจําหน่าย มี
หลายชนิดตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิต และจําหน่าย Air Lock ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ สําหรับ
ใช้ทดแทนยางใน ด้วย
ยางนอกรถจักรยานยนต์

ยางในรถจักรยานยนต์

Air Lock

7

นอกจากนี้ NDR ยัง เป็ นตัว แทนจํา หน่ า ยแบตเตอรี่ สํา หรั บ รถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ ยี่ห้อ FB ด้ว ย
เนื่องจาก NDR เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ ทั้งสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั โดยจะจําหน่าย
ให้บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่าย และเป็ นการซื้ อขายตามราคาตลาด ส่ วนแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์จะ
จําหน่ายให้กบั ตัวแทนจําหน่าย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์อยูแ่ ล้ว
1.2) บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจําหน่าย ชิ้นส่ วนยางสําหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
การผลิตโดย 2 กระบวนการ คือ
- การอัด ขึ้นรู ป(Compression) เป็ นการขึ้ นรู ป โดยการใช้เ ครื่ อ งอัดขึ้ นรู ป โดยใช้แ ม่ พิม พ์ ลักษณะชิ้ น งานที่ ไ ด้จ ะมี
ลักษณะเหมือนแม่พิมพ์ที่ใช้ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ โอริ ง, ซี ล, ปะเก็นยาง และบุช เป็ นต้น

- กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนยาง โดยกระบวนการ อัดรี ดผ่านหัวดายน์ รู ปร่ างชิ้นงานจะ
เป็ นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลําเลียงต่างๆ เป็ นต้น
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5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1) สภาวะราคายางพารา
สถานการณ์ยางพาราปี 2562 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรฐษกิจโลก กองทุน
การเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ ว่า เศรษฐกิ จโลกในปี 2562 จะเติ บโตที่ 3.7% เช่ นเดี ยวกับปี 2561 โดยได้รับ
ผลกระทบหลังจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 6.2% โดยชะลอตัวลงจาก
การปรั บโครงสร้ างภายใน การลดหนี้ ภาคธุ รกิ จและรั ฐวิสาหกิ จ รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจี นและ
สหรั ฐฯ ส่ วนเศรษฐกิ จสหรั ฐฯ คาดว่าจะขยายตัวที่ ระดับ 2.4-2.5% โดยยังคงได้รับการสนับสนุ นจากภาคการบริ โภค
ภายใน ตลาดแรงงานยังมีความแข็งแกร่ งและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยูใ่ นกรอบเป้าหมาย ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะ
ขยายตัวประมาณ 1.9% ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอตัวลงบ้าง และอัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่ งปี หลัง สําหรับเศรษฐกิญี่ปุ่นคาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 0.9%
โดยภาคาการส่ งออกญี่ปุ่นจะได้รับผลบวกจากข้อตกลงทางการค้า CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific
Partnership) และข้อตกลงหุน้ ส่ วนเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรป (Japan-EU EPA) ซึ่ งญี่ปุ่นจะได้รับการลดภาษี
สิ นค้าต่างๆ กว่า 99% ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
นอกเหนื อจากปั จจัยด้านสภาวะเศรษฐกิ จที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมี ปัจจัยด้านผลผลติ และความต้องการใช้ยาง
ธรรมชาติ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อราคายางพารา โดย The Rubber Economist คาดการณ์ว่า การบริ โภคยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์จะเติบโต 3% ในปี 2561 แต่อาจชะลอตัวสู่ ระดับเฉลี่ยที่ 2.5% ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2562-2563 คาดว่าปริ มาณการ
บริ โภคยางโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 30.61 ล้านตันในปี 2563 โดยการบริ โภคยางธรรมชาติจะเพิ่มในอัตราสู งกว่ายาง
สังเคราะห์ ดังนี้ ประมาณการบริ โภคยางธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น 4% ต่อปี สู่ ระดับ 14.86 ล้านตันในปี 2563 ในขณะที่ ยาง
สังเคราะห์จะเพิ่มขึ้นเพียง 1.2% สู่ ระดับ 15.75 ล้านตันใน 2563 ทําให้สัดส่ วนการใช้ยางสังเคราะห์ลดลงสู่ 51.5% ในปี
2563 ทางด้าน The Economist Intelligence Unit คาดการณ์วา่ การผลิตยางธรรมาชาติของโลกจะเติบโตในอัตราชะลอตัวที่
1% ในปี 2562-2563 เนื่ องจากมี สต๊อกยางสะสมในปริ มาณมาก และราคายางไม่จูงใจต่อการผลิ ต ความต้องการใช้ยาง
ธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอัตราชะลอตัวเช่นกันที่ 2.6% ในปี 2562-2563 ลดลงจากระดับ 4.5% ในปี 2561 เนื่ องจาก
ประเทศพัฒนาแล้วมีนโยบายรัดเข็มขัดในปี 2562 ทําให้การลงทุนรวมทั้งการซื้อยานพาหนะลดลง กอปรกับราคานํ้ามันอยู่
ในช่วงขาลง ตามแรงอุปสงค์ที่แผ่วลง โดยเฉพาะจากประเทศจีน
สมาคมยางพาราไทย จึ งมีความเห็ นเชิ งบวกว่า ยางพารามีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิ จดี และมีความร่ วมมื ออัน
เข้มแข็งของประเทศสมาชิ กสภาไตรภาคี ยางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่ งประกอบด้วย ประเทศไทย อิ นโดนี เซี ย และ
มาเลเซีย โดยมีมาตรการที่สาํ คัญ ได้แก่ 1) การส่งเสริ มการใช้ยางในแต่ละประเทศมากขึ้นปี ละ 10% โดยเฉพาะในการสร้าง
ถนนยางพารา 2) การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค 3) มาตรการลดปริ มาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกยางพาราระยะยาว
ระหว่างปี 2560-2568 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการใช้และปริ มาณการผลิต 4) การใช้มาตรการจํากัดปริ มาณการ
ส่งออก หากราคายางปรับตัวลดลงจนถึงจุดวิกฤต 5) การเชิญเวียดนามเป็ นสมาชิก ITRC เนื่องจากมีผลผลิตค่อนข้างสูง 6)
การหาแนวทางใหม่ในการสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และส่ งเสริ มให้มีการใช้ยางในประเทศ
เพิม่ มากขึ้น โดยการยางแห่งประเทศไทยจะดําเนินโครงการ Rubber Innovation Year ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
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โดยสรุ ป สมาคมยางพาราไทยคาดหวังความร่ ว มมื อ อันเข้มแข็งจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งทั้งภาครั ฐ เอกชน
เกษตรกร รวมทั้งประเทศผูผ้ ลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนิ เซี ย และมาเลเซี ย รวมทั้งประเทศ
ผูผ้ ลิตยางธรรมชาติอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนาม ในการกําหนดแนวทางและมาตรการ
แก้ไขปั ญหาราคายางพาราตกตํ่าทั้งระยะสั้นและระยยาว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยัง่ ยืนตลอดไป 1
0

2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในปี 2562
- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2561 2
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.3 ชะลอตัวลง
จากสองไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่ งขยายตัวที่ ร้อยละ 4.8 แต่ก็ยงั คงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสามไตรมาสแรกของปี 2560 ที่
ขยายตัวร้อยละ 3.9
ปั จจัยสําคัญของการเติบโตของ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ภาคบริ การเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 การใช้จ่ายอุปโภคและบริ โภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.4 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.7 การส่ งออกสิ นค้าและบริ การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 GDP สาขา
อุตสาหกรรมในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากสองไตรมาสแรกที่มีการขยายตัว
ร้อยละ 3.5 แต่ก็ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยชะลอตัวจากการผลิตรถยนต์และการลดลง
ของการผลิตอุตสาหกรรมบางรายการ อาทิ การลดลงของการแปรรู ปและการถนอมเนื้อสัตว์ การทอผ้าและการผลิตยางล้อ
และยางใน รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่ วงที่ เหลื อของปี 2561 ควรให้ความสําคัญกับการ
สนับสนุ นการขยายตัวด้านการลงทุนภาคเอกชน การสนับสนุ นภาคการส่ งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง การขับเคลื่อน
โครงการลงทุนของภาครัฐทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง และการเตรี ยมความ
พร้อมด้านกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตต่อไป
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมอยูท่ ี่ระดับ 115.01 เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดี ยวกันของปี 2560 (111.62) ร้อยละ 3.04 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ
การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2562
คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่ องจากการลงทุนในโครงสร้งพื้นฐานของภาครัฐและการ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดี ข้ ึน ควบคู่กบั ความเชื่ อมันของภาคอุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคที่ จะปรับตัวดีข้ ึนหลังจากมีการ
เลือกตั้ง ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากขึ้น
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนี การส่ งสิ นค้าอยูท่ ี่ระดับ 113.42 เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2560 (110.66) ร้อยละ 2.50 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นี การส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปี 2560
อาทิการผลิตยานยนต์การผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น
สําหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่าดัชนี การส่ งสิ นค้า จะขยายตัวเพิ่ม ขึ้นสอดคล้องกับดัชนี ผลผลิต อุตสาหกรรม (มูลค่าเพิม่ )
ข้างต้น

1
2

ที่มา : สมาคมยางพาราไทย
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนีสินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังอยูท่ ี่ระดับ 110.15 เพิ่มขึ้น
จากช่ วงเดี ยวกันของปี 2560 (108.17) ร้ อยละ 1.83 อุตสาหกรรมที่ ส่งผลให้ดชั นี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลัง เพิ่มขึ้ นจากช่วง
เดียวกันของปี 2560 อาทิ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร การผลิตยางล้อ และยางใน รวมถึงการหล่อดอกยาง
และการซ่ อมสร้าง ยางล้อ การแปรรู ปและการถนอมผลไม้และผัก เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า ดัชนี สินค้า
สําเร็ จรู ปคงคลังจะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ตามภาวะ อุตสาหกรรมที่ฟ้ื นตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตอยูท่ ี่ระดับร้อย ละ 68.43
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดี ยวกันของปี 2560 (ร้อยละ 66.86) อุตสาหกรรมที่ ส่งผลให้อตั ราการใช้กาํ ลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากช่ วง
ํ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นวงจร เป็ นต้น สําหรับ
เดียวกันของปี 2560 อาทิการผลิตยาน ยนต์การผลิตน้าตาล
แนวโน้มปี 2562 คาดว่า อัตราการใช้กาํ ลัง การผลิตจะปรับตัวสู งขึ้นต่อเนื่ องจากปี 2561 เนื่ องจากการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟ ความเร็ วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมืองสุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ และการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออก (EEC)
ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การดึงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น เป็ นต้น
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 91.24 เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของ
ปี 2560 (85.90) และดัชนี ความเชื่อมัน่ คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยูท่ ี่ระดับ 103.36 เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี 2560
(101.03) สําหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดว่าดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ ึนจากปี 2561 เนื่องจากการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ รถไฟความเร็ วสูงและรถไฟรางคู่ เป็ นต้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าจะขยายตัว
ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องหลังการเลือกตั้ง
- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 3
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เริ่ มมีความท้าทายจากความเสี่ ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงิ น
โลก มากขึ้น แต่ในกรณี ฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีข้ ึนของอุปสงค์
ในประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรื อน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีข้ ึนของภาค
การท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึ่ งจะช่วยชดเชยผลกระทบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกี ดกันทางการค้าที่ ทาํ ให้การ ส่ งออกและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกยัง
เป็ นปั จจัยที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ปั จจัยสนับสนุน
1)

การใช้ จ่ายภาคครั วเรื อนยังมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ ดีและรวมถึงการสนับสนุ นการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องในปี 2561 ส่งผลให้รายได้และการมีงานทําปรับตัวดีข้ ึน คาดว่าจะเป็ นปั จจัยสนับสนุน ให้พลวัตร
การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนยังอยูใ่ นเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวของ เศรษฐกิจภาพรวมในปี 2562 ได้
3

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะภายใต้อตั ราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยงั อยูใ่ น ระดับตํ่า รวมทั้งการเปิ ดตัวของรถยนต์รุ่นใหม่
และการสิ้นสุดลงของข้อจํากัดจากมาตรการรถยนต์คนั แรก
2)

การปรับตัวดีขนึ้ ของการลงทุน ตามแนวโน้ มการเร่ งตัวขึน้ ของการลงทุนภาครัฐที่มีปัจจัยสนับสนุน

จากความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญๆ ที่เข้าสู่ข้ นั ตอนของการก่อสร้างมากขึ้นตามลําดับ รวมถึง
การขยายตัวในเกณฑ์ ดขี องการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ ึนอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง
3)

การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่ อนจากภาคการท่ องเที่ยว ในช่วงครึ่ งหลังและทั้งปี 2561 จํานวนและ

รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ กว่าปกติ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้แก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้าน
การเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการดําเนิ นมาตรการ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เพิ่มเติมทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอื่นๆ เมื่อรวมกับการปรับตัวเข้าสู่ ภาวะปกติของนักท่องเที่ยวยุโรป คาดว่าจํานวน
นักท่องเที่ยวในภาพรวมจะกลับเข้าสู่ ภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2562 และกลับมาสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในปี 2562 ได้อย่างมีนยั สําคัญ
4)

การส่ งออกยังมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้

อย่ างต่ อเนื่ อง แม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปี 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิ จประเทศคู่คา้ สําคัญ โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ และจีน รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าก็ตาม แต่ในกรณี ฐานซึ่ งไม่มีการดําเนิ นมาตรการกีดกัน
ทางการค้าเพิ่มเติมจากที่สหรัฐฯ และจีนได้ประกาศไว้ ณ สิ้ นไตรมาสที่สามของ ปี 2561 คาดว่าในปี 2562 เศรษฐกิจโลก
และปริ มาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามลําดับ ซึ่งเป็ นระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณ
การค้าโลกที่ยงั สามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง
5)

การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้ า การผลิตและการลงทุนระหว่ างประเทศ การดําเนิ นมาตรการกีดกัน

ทางการค้าและมาตรการตอบโต้ของประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่ งผลทําให้เศรษฐกิจโลกและปริ มาณการค้าโลกชะลอตัวลง
และส่ งผลกระทบต่อการขยายตัวของประเทศกําลังพัฒนาที่ พ่ ึงพิงการส่ งออก โดยเฉพาะใน ระยะแรกของการดําเนิ น
มาตรการ ซึ่งระบบการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศยังมีขอ้ จํากัดในการปรับตัว อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่สหรัฐฯ
และจีนไม่มีการดําเนินมาตรการเพิ่มเติมคาดว่าระบบการค้าและสายพานการผลิตจะสามารถปรับตัวและส่งผลด้านบวกต่อ
เศรษฐกิ จไทยมากขึ้นตามลําดับ โดยสิ นค้าและสาขาการผลิตซึ่ งอยู่ในข่ายที่ จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงใน
ทิ ศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการส่ งออกและการใช้กาํ ลังการผลิตในช่ วงครึ่ งปี แรก
รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตที่คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในครึ่ งปี หลัง เช่น การแปรรู ปเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ และชิ้นส่ วนยานยนต์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็ นว่า การดําเนิ น
มาตรการกีดกันทางการค้าทําให้ผปู ้ ระกอบการเริ่ มวางแผนการย้ายฐานการผลิตตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2561 โดย
มีประเทศเป้ าหมายปลายทางที่สาํ คัญๆ เช่น ประเทศในกลุ่ม ASEAN อินเดีย เม็กซิโก และบังกลาเทศ การปรับตัวของระบบ
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การค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ มีต่อ
ประเทศไทยผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิ จสหรั ฐฯ จี น และเศรษฐกิ จโลกในภาพรวมแล้ว ยังเป็ นโอกาสที่ สําคัญของ
ประเทศไทยในการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิ จในระยะยาว โดยเฉพาะภายใต้ความ
คืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครั้งสําคัญของภาครัฐทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพื้นที่ EEC
และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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6. ข้ อมูลทัว่ ไป
6.1) ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ชื่ อบริษัท
เลขนิติบุคคล
ทุนจดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
0107557000179
387,470,188.00 บาท (ทุนชําระแล้ว 315,391,514.00 บาท)
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 www.ndrubber.co.th
ประเภทธุรกิจ
ผลิ ต และจํา หน่ า ยยางนอก และยางในรถจัก รยานยนต์ และจํา หน่ า ยแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108
อีเมลล์ wassana@ndrubber.co.th
ติดต่อเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 112
อีเมลล์ nopparat.c@ndrubber.co.th
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th (สําหรับเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งเบาะแส
การทุจริ ต และ/หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรื อการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

6.2) ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ย่อย
- ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ย่อย
ชื่ อบริษัท
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชื่ อบริษัท
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

ชื่ อบริษัท
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,100,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนสําหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากยาง
บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
1,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ประกอบกิจการค้า เป็ นตัวแทนจําหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นําเข้าและส่งออก
ยางนอกและยางในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์ ยางนอกและยาง
ในรถจักรยานยนต์ ยางนอกและยางในรถจักรยาน
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
วิจยั พัฒนา ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า
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ชื่ อบริษัท
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
No. 2A, Jalan Wawasan 3/Ku7, Sungai Kapar Indah, 42200 Klang, Selangor, Malaysia
โทรศัพท์ +603 3291 1901 โทรสาร +603 3291 8848
30,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย (ทุนชําระแล้ว 20,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย)
นําเข้าและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

- ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
ข้ อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991
- ข้อมูลผูส้ อบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ที่อยู่ ชั้น 18 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน จ.กรุ งเทพมหานคร
10330โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339 www.grantthornton.co.th
6.3) ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1) จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 387,470,188.00 บาท ทุ น ชํา ระแล้ว 315,391,514.00 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้ น สามัญ
315,391,514 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท
7.2) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 มีดงั นี้
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
66,216,500
24.45
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
63,076,100
23.29
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
14,252,000
5.26
รวม
143,544,600
53.00
ผู้ถือหุ้นอื่นทีอ่ ยู่ใน 10 ลําดับแรก
BANK OF SINGAPORE LIMITED
55,000,000
20.31
นายวีรชัย เดชอมรธัญ
5,448,000
2.01
นายธีรพล สิ นไชย
5,370,000
1.98
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
5,060,000
1.87
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี
3,457,000
1.28
นางเกษสุรีย ์ สุนทร
2,875,500
1.06
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
1,182,500
0.44
นางสาวกันทิมา ทัสฐาน
1,001,000
0.37
นางสุปรี ดา ศรี ศุภรพันธ์
910,000
0.34
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
751,700
0.28
รวม
81,055,700
29.94
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่ อยอื่นๆ
46,249,700
17.06
รวม
270,850,000
100.00
หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น
ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้อ อกและจัด สรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั เอ็น.ดี . รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) จํานวน ไม่เกิ น
107,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2
หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดให้ NDR-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ ออกและเสนอขาย ทั้งนี้
กําหนดให้มีการใช้สิทธิ ได้ 4 ครั้งคือ วันที่ 15 มิถุนายน 2560, วันที่ 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้ง
สุดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในราคาการใช้สิทธิ ที่ 3 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการปรับสิ ทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ

สิทธิเดิม (PAR = 1 บาท)
สิทธิใหม่ (PAR = 1 บาท)
3 บาทต่อหุน้
2.93 บาทต่อหุน้
1 หน่ ว ยใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ 1 หุ ้ น 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.03 หุน้ สามัญ
สามัญ

สรุ ปการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) ดังนี้
ครั้งที่
1

จํานวน NDR-W1 ทีใ่ ช้ สิทธิ
(หน่ วย)
850,000

อัตราการใช้ สิทธิ
(หน่ วย:หุ้น)

ราคา
(บาท)

วันกําหนดใช้ สิทธิ

1:1

3.00

15 มิถุนายน 2560

2

-

1:1

3.00

15 ธันวาคม 2560

3

30,000,000

1:1.03

2.93

15 มิถุนายน 2561

4

6,670,350

1:1.03

2.93

22 ธันวาคม 2561

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่การจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด และ บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้กาํ หนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
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บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และหากบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
เพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารอง
ตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมอาจกําหนดให้การจ่ายเงิน
ปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาํ หนดข้างต้นได้หากบริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องนําเงินกําไรสุทธิ จาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อ
ขยายการดําเนินงานของบริ ษทั
อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 4 ปี ที่ผา่ นมา
ปี
อัตรากําไรสุทธิ อัตราการจ่ายเงินปั นผล อัตราการจ่ายหุน้ ปันผล
(บาท/หุน้ )
(บาท/หุน้ )
(หุน้ สามัญ :
(บาท)
หุน้ ปันผล)
2557
0.58
0.080
2558
0.16
0.060
2559
0.26
0.097
2560
0.08
0.025
40:1
0.0028
8. โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
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อัตราการจ่ายเงินปั นผล รวมมูลค่าปั นผล
ต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ) ทั้งสิ้น (บาท/หุน้ )
39.13
37.70
40.00
58.61

0.080
0.060
0.097
0.0278

8.1) คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 8 ท่าน ซึ่ งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทําความผิด
อาญาในความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกับทรั พ ย์ซ่ ึ ง ได้ก ระทํา โดยทุ จ ริ ต และไม่ มี ป ระวัติ ก ารทํา รายการที่ อาจเกิ ด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์กบั NDR
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของบริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูงวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริ หารความ
เสี่ ยง และมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ NDR
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั 2 คน ในจํานวน 3 คน ได้แก่ นางนิ ตยา สัมฤทธิ
วณิ ชชา หรื อ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา หรื อ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา ลงลายมือชื่ อร่ วมกัน พร้อมประทับตรา
สําคัญของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี จํานวน 6 คน และมีกรรมการบริ ษทั ที่มาจากฝ่ ายบริ หาร และได้รับเงินเดือน
จากบริ ษทั ฯ จํานวน 2 คน คือ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา กรรมการผูจ้ ดั การ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทิวณิ ชชา ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ได้แก่ ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และ นายโกวิท คริ สธานินทร์
ซึ่ งมี จาํ นวนมากกว่า หนึ่ งในสาม ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิ สระทั้ง 3 คน มี คุณสมบัติเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
8. Mr. Marco Low Peng Kiat

คณะกรรมการ
บริ ษทั
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง
อย่างน้อยจํานวน หนึ่ งในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน
จํากัด การออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจบั ฉลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยูใ่ น
ตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตําแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ นจํานวน
มากกว่าที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อก
ตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้
อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี อ าํ นาจและหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การบริ ษ ัท ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
(ก) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
(ค) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
(ง) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคล
ดัง กล่ า วมี อ ํา นาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น ควร ซึ่ ง
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(จ)

(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)

(ฏ)

คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้น
ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการที่ เป็ นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้
คณะกรรมการต้อ งได้รั บ มติ อ นุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ก่ อ นการดํา เนิ น การอัน ได้แ ก่ เรื่ อ งที่ ก ฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อ
โอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั
อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การซื้ อ หรื อ ขายทรั พ ย์สิ น ที่ สํา คัญ ตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงื่อนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรื อทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้างองค์กร หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ
ได้ตามที่ เห็ นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ดําเนินการ
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้า
เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรั บผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
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กิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(ฐ) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่บริ ษทั
ทําขึ้น หรื อถือหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
8.2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
(ก) ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(ข) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึ กษาที่ ได้รับเงินเดื อนประจํา/ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(จ) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่ งไม่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ฉ) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร
หรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพด้วย
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(ซ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(ฌ) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
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(ญ) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(ข) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ สําคัญของบริ ษทั และมาตรการที่ ฝ่ายจัดการได้
ดําเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว
(จ) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(ฉ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ม ่นั ใจว่า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
(ช) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษ ทั ซึ่ งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม กฎบัตร
(Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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(ซ) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) ในการปฏิ บ ัติห น้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ห รื อมี ขอ้ สงสัยว่ามี รายการหรื อการ

กระทําใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ญ) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึ กษาจากที่ปรึ กษา
อิสระภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พอื่นๆ หากเห็ นว่า มีความจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษ ัทยัง คงมี ค วามรั บผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอก
8.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุ กรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในภายหลัง)
- ดําเนิ นการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ น
ครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่ พน้ ตําแหน่ งตามวาระและ
สมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไป
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และติดตามดูแลการดําเนิ นการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั รวมทั้งแผนงานพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
- ประเมินผลประกอบการของบริ ษทั เพื่อกําหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงิ นเดื อนประจําปี ของทั้งบริ ษทั
โดยให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
- เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
8.4) การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เพื่อรับทราบผลการดําเนิน
ธุ รกิ จ และร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มี
ความสําคัญเร่ งด่วน
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ในปี 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4 ครั้ ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการส่ ง
รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระให้กบั กรรมการบริ ษทั แต่ละคนล่วงหน้าเพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแล้ว เลขานุการบริ ษทั ผูม้ ีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั
สามารถแสดงความคิดเห็ น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่ สุดได้ และรายงานการ
ประชุ ม ที่ ถู ก รั บ รองแล้ว จะถู ก จัด เก็ บ อย่า งเป็ นระบบในรู ป แบบของเอกสาร และรู ป แบบเอกสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ณ
สํานักงานของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีวาระการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่ อยู่ในความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดให้จดั การประชุม
ดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2561 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํานวนครั้งที่เข้าประชุม
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
4/4
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
4/4
1/1
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4/4
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
4/4
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
4/4
4/4
1/1
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
4/4
4/4
1/1
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
4/4
4/4
8. Mr. Marco Low Peng Kiat
3/4
หมายเหตุ Mr. Marco Low Peng Kiat ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
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ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2

8.5) ประวัติกรรมการ
(1) นายพงษ์ ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ
อายุ : 67 ปี
ตําแหน่ ง :
- ประธานกรรมการ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 8 เมษายน 2556 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความรู ้ความสามารถ เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2539-ปั จจุบน
ั
ผูจ้ ดั การ หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง(ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นน้องเขยของนางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นน้าเขยของนายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
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(2) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
อายุ : 40 ปี
ตําแหน่ ง :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริ ษท
ั
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 8 เมษายน 2556 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม :
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริ ญญาเอกร่ วมสาขา
บริ หารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์)
- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2559 - ปั จจุบน
ั : อาจารย์ประจําสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปี 2555 - 2559 : รองคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
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(3) นายชัยสิ ทธิ์ สั มฤทธิวณิชชา
อายุ : 45 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- ปี 2540 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต.ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2547 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 24.45
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 5.26
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นบุตรของนางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นหลานเขยของนายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
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(4) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
อายุ : 70 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
วันที่ 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- มัธยมศึกษาตอนต้น
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั สยาม พลาสวูด จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั วูด้ ออล จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต. ไทยเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เกษตรสัมฤทธิ์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 23.29
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นมารดาของนายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นพี่ภรรยาของนายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
- เป็ นมารดาสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
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(5) นายธีรศักดิ์ สว่ างเนตร
อายุ : 45 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 8 เมษายน 2556 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท สาขาวิชา บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- กรรมการ บริ ษท
ั วินเนอร์ ปิ โตรเลียม จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์ปิโตรเลียม จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
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(6) นายโกวิท คริสธานินทร์
อายุ : 44 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
- กรรมการอิสระ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 8 เมษายน 2556 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุ งเทพ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- กรรมการ บริ ษท
ั วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2544 - ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) :
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
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(7) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
อายุ : 44 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- ปี 2552 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2552 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ/ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 5.26
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 24.45
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นภรรยา ของนายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นบุตรสะใภ้ ของนางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
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(8) Mr. Marco Low Peng Kiat
อายุ : 46 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- ปี 2561 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั และอสังหาริ มทรัพย์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :
- กรรมการผูจ้ ดั การร่ วม
Low Keng Huat (Singapore) Limited, Malaysia
- กรรมการ
Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
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8.6) ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
3. นางสาววาสนา อภัยจิต
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นายบุญหลาย จําปารัตน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายผลิต
5. นายจตุพร สามารถกิจ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายวิศวกรรมเครื่ องจักร
6. นายอัศวิน ใจใหญ่
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
7. นายธีร์ธรรศ จงสุขพัทธี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์การตลาด
8. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
เลขานุการบริ ษทั
8.7) เลขานุการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนพรัตน์ ชุมพล
กูล วงศ์ ให้ด ํา รงตํา แหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษทั โดยนางสาวนพรั ต น์ ชุ ม พลกูล วงศ์ ได้ผ่า นการอบรมหลัก สู ตร Company
Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 83/2017 จากสมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อดู แลกิ จกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกําหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพงปฏิบตั ิต่างๆ
- บันทึ กรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมคณะบริ การ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
- ดู แลเอกสารสําคัญของบริ ษทั ได้แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8.8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปแบบของเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้
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ตําแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
24,000
14,000
24,000
14,000
24,000
14,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2561 เป็ นดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
96,000
48,000
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
56,000
28,000
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
56,000
96,000
24,000
76,000
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
56,000
56,000
14,000
28,000
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
56,000
56,000
28,000
8. Mr. Marco Low Peng Kiat
42,000
รายชื่ อกรรมการ

รวม (บาท)
144,000
84,000
252,000
154,000
140,000
42,000

หมายเหตุ : นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2561 เป็ นดังนี้
ปี 2559
จํานวนผูบ้ ริ หาร
6
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร (บาท)
4,817,757
รู ปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือน / โบนัส
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ปี 2560
7
5,420,439
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2561
9
7,530,671
เงินเดือน / โบนัส

8.9) บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนพนักงานของบริ ษทั แบ่งตามสายงานหลัก เป็ นดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ส่ วนงานหลัก
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
1. ส่วนงานขายในประเทศ
11
0
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ
3
0
3. ส่วนงานผลิต
270
198
4. ส่วนงานเครื่ องจักร
33
5
5. ส่วนงานสํานักงาน
45
10
รวม
362
213

รวม
11
3
468
38
55
575

ค่ าตอบแทนแก่พนักงาน
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส
และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึ่ งคิดเป็ นจํานวนเงินทั้งหมด
ดังนี้
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จํานวนพนักงาน (คน)
608
612
579
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
126,025,375
117,040,041
111,235,376
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พให้แก่ พนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 21 มิ ถุนายน 2557 กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยบริ ษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานจํานวน 128 คน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 400,732 บาท ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็ นความสําคัญของทรัพยากรบุ คคล
ซึ่งเป็ นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่ งพนักงาน
ไปอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ ในหลัก สู ตรที่ เกี่ ย วข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จากผูผ้ ลิตโดยตรง เมื่อมีการสัง่ ซื้ อเครื่ องจักรใหม่ๆ จาก
ต่างประเทศ
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9.

การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เอ็น.ดี .รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั ฯ” ได้จัดทํานโยบายการกํากับดู แลกิ จการ โดยจัดหมวดหมู่
ออกเป็ น 5 หมวดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางที่ ปฏิ บตั ิได้จริ ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นําหลักการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดีมาใช้เป็ นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริ หารงาน และการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส อันจะเป็ นการให้ความคุม้ ครอง และเพิ่มความเชื่ อมัน่ แก่ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น พนักงาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิ จการ โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งบริ ษทั ฯจะไม่กระทําการ
ใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และจะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ของตน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผู ้
ถือหุน้ ทุกรายได้รับสิ ทธิ พ้นื ฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรื อโอนหุน้ การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ฯ การได้รับ
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น การแสดงความคิดเห็ นในที่ประชุมอย่างเป็ น
อิสระ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุน้ ที่
ถืออยู่ แต่ละหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่สาํ คัญ และจําเป็ นสําหรับผูถ้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดส่งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่จดั ประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วน ได้แก่
ก. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ข. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
ค. รายงานประจําปี
ง. แบบหนังสื อมอบฉันทะข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการอิ สระ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเลื อกที่ จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุ มแทนได้ซ่ ึ งในหนังสื อนัดประชุ มจะแจ้งรายละเอี ยดของเอกสารที่ ผูถ้ ือหุ ้น
จะต้องนํามาแสดงในวันประชุมด้วย
จ. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้เป็ นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ซึ่ งในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไป
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
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3) เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
4) ก่ อนเริ่ มการประชุ ม ประธานในที่ ประชุ มจะชี้ แจงเกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุ มเกี่ ยวกับจํานวน/
สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนน
เสี ยงโดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่ งใส และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสี ยงทุกวาระใน
ห้องประชุม ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
5) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็ นข้อ
สงสัย หรื อแสดงข้อคิ ดเห็ นเพิ่มเติ มได้ ก่ อนที่ จะลงคะแนน และสรุ ปมติ ที่ประชุ มของแต่ละวาระโดยที่
กรรมการ และกรรมการบริ หารที่ดาํ รงตําแหน่งเฉพาะเรื่ องต่างๆ จะร่ วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุ ้นด้วย และเมื่อการประชุมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ตรวจสอบได้
6) ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุ มแล้วมี สิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
7) กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
8) ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่, ผูถ้ ือหุน้
รายย่อย และผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ก่อนที่จะส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยแจ้งวิธีการและกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผา่ นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ดําเนิ นการประชุมโดยเรี ยงตามวาระที่ระบุในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระ
เพื่อพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื่ องจากวาระที่สาํ คัญที่ผูถ้ ือหุน้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
3) กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรื อกรณี เป็ นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ อง
สําคัญที่ มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
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4) นําเสนอข้อมูลของกรรมการอิ สระเพื่อเป็ นทางเลื อกในการมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้นและสนับสนุ นให้ใช้
หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้
5) จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง โดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือ
หุ ้นที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้อย่างเป็ นอิสระ
โดยเมื่อจบการประชุมผู ้ ถือหุน้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็ นรายคน
7) กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของ บริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบตั ิท้ งั นี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ และ
ในกรณี ที่ พ นัก งานหรื อ ผู ้บ ริ ห ารนํา ข้อ มู ล ไปเปิ ดเผยหรื อ นํา ไปใช้เ พื่ อ หาประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ต นเองหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้อง จะถือเป็ นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8) กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ และในการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงใน
วาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้
และ/หรื อเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รั ฐบาล ชุ มชนและสังคม ตามสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้อย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
การปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1) ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามที่จะพัฒนา
กิจการให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั การลงทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2) ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ จึ งได้นาํ มาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร
โดยได้กาํ หนดนโยบายคุณภาพไว้วา่ “มุ่งมัน่ พัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริ การ เพื่อก้าวสู่
สากล” มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทาง
อย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่ งครัด
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3)

4)

5)

6)

7)

คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิ จกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ดําเนิ นธุรกิ จบนพื้นฐาน
ของความเกื้ อหนุ นที่ เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ให้การปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดย
คํานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์
ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั
เจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยตุ ิธรรม ไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง
พนักงาน
บริ ษทั ฯ นั้นให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริ ม และ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยตุ ิธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า มี
สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
รัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริ มสร้างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัว่ ไป
ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมัน่ คง สุขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
คํานึ งถึ งผลกระทบที่ มีต่อทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม อี กทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับ สนุ น
กิจกรรมสร้างสรรค์สงั คม ปลูกฝังจิตสํานึ กของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริ งจัง

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจําปี
แบบ 56-1 หนังสื อเชิญและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯโดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ยึดถื อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่ กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
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1) การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการ

บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม การบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันการทุจริ ต หรื อการ
ดําเนิ นการที่ ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิ บตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่ สําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ที่เป็ นอิสระว่า
ถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2) ในด้านความโปร่ งใสนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
3) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่มี
ส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
4) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และ
จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ในรายงานประจําปี
เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรู ปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที่ แต่ละคน
ได้รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของ บริ ษทั ฯ โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน
การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 8
ท่ าน ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่ าน เป็ นกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และมี
ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จํานวน 3 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ กับผู ้
ถือหุน้ ใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ ผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จาํ กัด
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2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีการดําเนินงานและ
กลัน่ กรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 ท่ า น โดย
องค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรื อไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่านเสมอ
และได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(2) ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษ ัท
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(3) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ความสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
(5) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี บริ ษทั
บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึ่ งทําหน้าที่ เป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
2.2) คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท จํา นวน 3 ท่ า น โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทําหน้าที่ ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามผลการดําเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรื อ
วิธีการ และโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
2.3) คณะกรรมการบริ หาร มีจาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้
เป็ นกรรมการบริ ษทั 6 ท่าน ทําหน้าที่วางแผนและ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริ หารงาน หลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพ
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ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ และ/
หรื อให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาํ หนด
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั โดยสรุ ปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
3.1) กํา กับ ดู แ ลให้บริ ษทั ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ เช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
3.2) กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารงาน
และการจัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ ง
ได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการ
ของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมา
เป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คนธ์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
3.3) พิ จ ารณาโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
3.4) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3.5) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
3.6) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.7) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิ จการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญ ญาที่
บริ ษทั ทําขึ้น หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4) การประชุมคณะกรรมการ

บริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
รับทราบและร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่ละครั้งจะ
มีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุมประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับการ
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พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารจะเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่ จดั ทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมาก
ที่สุดได้
5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมา
ประชุ ม ร่ ว มกัน และนํา เสนอรายงานทางการเงิ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ทุ ก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิ น ) ที่ ป รากฏในรายงานประจํา ปี งบการเงิ นดัง กล่ า วจัดทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี รั บ รองและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ฯ โดยเลื อ กใช้นโยบายบัญ ชี ที่ เหมาะสมและเป็ นที่ ย อมรั บ และถื อ ปฏิ บตั ิ อย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแล มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
6) ค่าตอบแทน

บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้มีการเสนอขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั โดยจํานวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้
พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้
6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทุก ๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน และผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ทั้งนี้โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
6.2) โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
จํานวน 2 คน จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย มี หน้าที่ ในการกลัน่ กรองและ
พิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจะนําเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
8.1) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การกํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ย และ/หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม ที่ ผ่ า นมาฝ่ ายจัด การจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการส่งกรรมการของบริ ษทั หรื อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกําหนดนโยบายที่
สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารกํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ย และ/หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอ
ชื่ อ และใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในการแต่ ง ตั้ง บุ ค คลไปเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ย่ อ ย ต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม มี
หน้าที่ดาํ เนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมนั้นๆ โดยควบคุมการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ อง
สําคัญในระดับเดี ยวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนิ นการโดยบริ ษทั เอง
ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้อง
ดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อ การ
ทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดี ยวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการ
จัดเก็บข้อมูล และการบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบ
การเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
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8.2) นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่งยัง
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั นี้
(1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํา นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) บริ ษทั กําหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี เพื่อให้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบการซื้อขายหุน้ ของผูบ้ ริ หารทุกราย
ผูบ้ ริ ห ารที่ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในที่ เป็ นสาระสํา คัญ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ จะทําให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
ได้รั บ ความเสื่ อ มเสี ย และเสี ย หาย โดยผู ้ก ระทํา การเป็ นบุ ค ลากรระดับ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผูพ้ ิ จารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ ระทํา ผิดเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดนั้นๆ
8.3) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด และ นางสาวสวิสญาพร ตั้งจิ นต์ศุจี จํานวน 2,507,150 บาท โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับ
บริ การอื่นๆ จากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้ บุคคลหรื อ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบ
บัญชี ไม่เป็ นบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เป็ นดังนี้
หน่วย:บาท
บริษทั

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ค่ าตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับปี

720,000
78,000
60,000
296,250

590,000
220,000
120,000
20,000
402,900

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.

รวมค่าสอบบัญชี ท้ งั หมด
หมายเหตุ : บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี
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รวม
1,310,000
298,000
180,000
20,000
699,150
2,507,150

9) นโยบายการควบคุมการทุจริ ต คอรัปชัน่

NDR ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ดังนั้น จึงได้กาํ หนด
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต.และ นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพื่อให้พนักงาน และผูไ้ ด้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส หรื อความผิดปกติในการดําเนิ นธุ รกิ จ ของ NDR ผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ ตามที่ ก ํา หนดไว้ ผ่า นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้มี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล ต่ า งๆ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption Policy)
เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษทั ในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างสิ้ นเชิง และเป็ นการกําหนดขั้นตอน
การกํากับดู แล และเฝ้ าระวัง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รายงานการพบเห็ นการทุจริ ตผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารที่ปลอดภัย เมื่อพบเห็นการทุจริ ต เช่น การเรี ยก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรื อกระทําการใดๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หรื อผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ
ของกลุ่มบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถทําได้หลายรู ปแบบ โดยบริ ษทั มีแนวนโยบายการปฏิบตั ิดงั นี้
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริ ษทั มี นโยบายเป็ นกลางทางการเมื อง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น หรื อ
กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมื องใดพรรคการเมื องหนึ่ ง หรื อนักการเมื องคนใดคนหนึ่ งสําหรั บพนักงาน ควร
ระมัดระวังในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน บริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม การบริ จ าค เพื่ อ การกุ ศ ล เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน ทั้งนี้ กาํ หนดให้การบริ จาคเพื่อการ
กุศล และการให้การสนับสนุน จะต้องดําเนินการตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั
ของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ นั้นสามารถ
ยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีความเหมาะสม กระทําโดยสุ จริ ต และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั้งเป็ นไปตามคู่มืออํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั โดยในการขออนุมตั ิเลี้ยงรับรอง จะต้องได้รับการอนุมตั ิ จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั้ง
นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพื่อให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย มี ช่องทาง ในการรายงานข้อมูลการกระทําความผิด หรื อการทุ จริ ต และ
คุ ม้ ครองพนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรื อการปฏิ บัติที่ไม่เป็ นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทํา
ความผิด หรื อทุจริ ต รวมทั้งเป็ นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง สําหรับการกระทําความผิด หรื อการทุจริ ต อย่าง
โปร่ งใส บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี้
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วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อทุจริ ต
- พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อการทุจริ ต ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรื อ
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อ
- แจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางอื่นๆ ได้ดงั นี้
เลขานุการบริษัท
โทร : 038-160707 ต่อ 112
E-mail: nopparat.c@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
หัวหน้ าหน่ วยงานทรัพยากรบุคคล
โทร : 038-160707
E-mail: thitikarn@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกทีม่ คี วามเป็ นอิสระ)
E-mail: auditcom@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
1) ผูร้ ับข้อมูลดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนิ นการ
ตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 3
คน โดยแต่ละคนจะต้องเป็ นผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม และควรมีตวั แทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้า
ร่ วมด้วย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรม โดยไม่คาํ นึงถึงตําแหน่ง
ระยะเวลาการทํางาน หรื อความสําคัญใดๆ ของผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิด หรื อการทุจริ ตที่มีต่อบริ ษทั
2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนิ นการสอบสวนและจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่ อง
3) เมื่อดําเนิ นการสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการ ต่อประธานคณะ
กรรมการบริ หาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี
4) หากปรากฏว่าพนักงานได้กระทําผิดจริ งตามที่ ได้มีการสอบสวนแล้ว บริ ษทั จะดําเนิ นการลงโทษตาม
ข้อบังคับเกี่ ยวกับการทํางานของบริ ษทั ซึ่ งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาดําเนิ นการลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระทําผิด
ภายใน 30 วัน เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว
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การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครอง และห้ามพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่วา่
จะดําเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ขอ้ มูลเรื่ องการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
กรณี พนักงานให้ขอ้ มูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตด้วยเจตนาสุจริ ต แม้วา่ ภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนินการสอบสวน
แล้วและพบว่าไม่มีการกระทําผิดตามที่ได้ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาํ เนิ นการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็
ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยน และได้ทาํ ด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรื อจงใจให้เกิดผล
ที่เป็ นอันตราย หรื อให้ขอ้ มูลเท็จ บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน
การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิ ดเผย
ในระหว่างการสอบสวนการทุจริ ต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
และบันทึกการให้ถอ้ ยคําทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็ จสิ้นแล้ว ให้นาํ ส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถอ้ ยคํา
และเอกสารประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถอ้ ยคํา แก่หวั หน้าฝ่ ายงานทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั เก็บรักษา
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุ จริ ต โดยให้ความร่ วมมื อกับภาครั ฐ ภาคประชาสังคม สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้ าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา NDR มุ่งมัน่ ที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จ โดยคํานึ งถึ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และชุ มชนบริ เวณ
โดยรอบพื้นที่โรงงาน รวมทั้งมีการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครื อข่ายการพัฒนา และการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืนระหว่าง
ชุ มชนและ NDR นอกจากกิ จกรรมร่ วมกับชุ มชนบริ เวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมี การทํากิ จกรรมพัฒนาสัง คม
ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย
10.1 การดูแลสิ่ งแวดล้อม

ระบบบําบัดนํ้า
บริ ษทั ฯ มีการลงทุนติดตั้ง ระบบบําบัดนํ้า และระบบผลิต
นํ้าประปา สําหรั บนํานํ้าประปาดังกล่าวมาใช้ในภายใน
บริ ษทั ฯ จากการติดตั้งระบบดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่มี
การการปล่ อ ยนํ้าจากกระบวนการผลิ ต ออกสู่ ชุ ม ชน
ภายนอก
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การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษัท ฯ มี ก ารป้ อ งกั น การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น
ละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และ
นําไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศภายนอก ส่ วนการ
ป้ องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ น้ นั จะมีการ
ตรวจประเมินโดยบริ ษทั ที่มีความชํานาญ ปี ละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้ง อากาศที่ ปล่อยจากปล่อง
ระบายอากาศ, ปริ ม าณฝุ่ นละออง, ระดับ ความร้ อ น, ระดับ
ความเข้มแสง และ ระดับเสี ยง ปี ละ 1 ครั้ง

ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
บ ริ ษั ท ฯ มี ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์ โดยติ ดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์ บ นหลัง คาอาคารโรงงาน ซึ่ งสามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยเริ่ มใช้งาน
ครั้งแรกเมื่อเดือน ตุลาคม 2559
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10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อสังคม
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มี โครงการ สนับสนุ นเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และสังคม โดยมี การทํากิ จกรรมร่ วมกับ
องค์กรต่างๆ ดังนี้
1) บริ ษ ัท ฯ ร่ ว มกับ คณะจิ ต อาสา สาขาเทคโนโลยีย างและโพลิ เ มอร์ คณะวิ ศ วกรรมและอุ ต สาหกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ ทาํ กิ จกรรมซ่ อมแซมและพัฒนาอาคารเรี ยน พร้ อมมอบข้าวสาร
จํานวน 15 กระสอบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผูม้ ีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กบั น้องๆ ณ
โรงเรี ยนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน 2561
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2) บริ ษทั ฯ ร่ วมสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ ภายใต้ชื่องาน "เด็กช่างวิ่ง" โดยภายในงานมีนกั วิ่งต่างให้
ความสนใจร่ วมกิ จกรรมกว่า 2,700 คน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยการ
ออกกําลังกาย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
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3) บริ ษัท ฯ ร่ ว มทํา บุ ญ ทอดกฐิ น สามัค คี รวมถึ ง การถวายจตุ ปั จ จัย และสิ่ ง ของต่ า งๆ เพื่ อ ทํา นุ บ ํา รุ ง
พระพุทธศาสนาในการนําไปก่อสร้างซ่อมแซมทํานุบาํ รุ งศาสนสถาน นอกจากนี้ ยังมีการมอบข้าวสาร และ
ผ้าห่ ม จํานวน 250 ชุดแก่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน โดยมุ่งมัน่ ที่จะสื บสานประเพณี อนั ดีงามให้อยูค่ ู่ทอ้ งถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กอปรกับเป็ นการสร้างสัมพันธ์อนั ดีรวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม แบ่งปั นสิ่ ง
ดีๆ สู่ สงั คม มุ่งเน้นการอยูร่ ่ วมกับชุมชนด้วยความผาสุ ก ณ ที่พกั สงฆ์พระธาตุมอเล ต.บ้านกาศ อ.แม่สระ
เรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
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10.3 การถ่ายทอดองค์ความรู ้
บริ ษทั ฯ มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนการให้ความรู ้ กับผูท้ ี่สนใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งสถาบันการศึกษาและ
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป ซึ่งในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ดงั นี้
1)
บริ ษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้ นั ก ลงทุ น ที่
สนใจธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้เข้ามาเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั
ฯ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้และสอบถามข้อมูลจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่าง
ใกล้ชิด โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือการบรรยายให้
ความรู ้ในห้องประชุม และการเข้าชมสายการผลิตยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์

2)
บริ ษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ กษา
นักศึ กษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เข้าเยีย่ มชมกิจการ เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู ้จากการ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ไปปรั บ ใช้ ใ นการเรี ยนการสอนใน
มหาวิทยาลัย

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ที่ต้ งั ไว้ และเพื่อให้สามารถจัดการบริ หารความเสี่ ยง หรื อความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ได้
อย่างทันท่วงที โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม
5 หัว ข้อ หลัก สอดคล้อ งตามหลัก การบริ ห ารความเสี่ ย งของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM)
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีผตู ้ รวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และมีความรู ้ความสามารถในด้านบัญชีและการ
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ควบคุมภายในเป็ นอย่างดี เป็ นที่ปรึ กษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื่อหารายการความเสี่ ยง รวมทั้ง
สิ่ งผิดปกติ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ หาร เป็ นคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีหน้าที่ ระบุความเสี่ ยง
วิเคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้ องกันไม่ให้ความเสี่ ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจ และรายงานราย
ผลการวิเคราะห์ และแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบาย
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายบริ หารความเสี่ ยง
1) บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นกิจการภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อน และเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ
2) ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คน ของบริ ษ ัท ฯ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการระบุ รวมทั้ง กํา หนดแนวทางที่
เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว
3) ความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี้
- ระบุความเสี่ ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ตามแนวทางที่เหมาะสม
- ติดตามดูแล ให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริ ษทั : มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยรวม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีคุณภาพ รวมทั้งมัน่ ใจ
ว่าความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะ
3) คณะกรรมการบริ หาร : ทําหน้าที่เป็ นคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธาน มี
หน้าที่ดงั นี้
- จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และสอบทานนโยบายนี้อย่างสมํ่าเสมอ
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- สอบทานความเสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ตามที่ ระบุ ไว้ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
- รายงานความเสี่ ยงที่ตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- จัดประชุมคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
4) ผูต้ รวจสอบภายใน : มีหน้าที่สอบทานประสิ ทธิผลของการจัดการควบคุมความเสี่ ยง รวมทั้งการติดตามการ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ
5) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ที่เหมาะสม และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาได้
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11.2 การบริ หารจัดการความเสี่ ยงสําหรับปี 2561
สําหรับในปี 2561 นั้น คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ได้มีการจัดประชุมร่ วมกันทั้งหมด 4 ครั้ง พบว่ามีประเด็น
ความเสี่ ยงที่สาํ คัญดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงมีความผันผวนทั้งสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา และ ริ ง
กิตมาเลเซี ย ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิต รวมถึงรายได้ของบริ ษทั มีความไม่แน่นอน และไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯ ได้ใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และมี การติ ดตามความเคลื่ อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทนั สถานการณ์ในปั จจุบนั
ความเสี่ยงจากวัตถุดบิ สําคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก
ปั จจุบนั วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่ง
ราคาของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าว
ได้ ในกรณี ที่วตั ถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาสู งขึ้น อาจจะส่ งผลกระทบให้ตน้ ทุนในการผลิตชิ้นงานสู งขึ้น ในทางกลับกัน
ในกรณี ที่วตั ถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลง ถึงแม้วา่ ในปี 2561 ราคายางธรรมชาติ
อยูใ่ นเกณฑ์คงที่ค่อนข้างตํ่า แต่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทําการจองซื้ อยางธรรมชาติ
ล่วงหน้า เพื่อทําให้สามารถทราบต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ ยงั กําหนดให้ฝ่ายวิจยั และพัฒนา พัฒนาสู ตรยางเพื่อให้มี
ต้นทุนที่ลดลงด้วย
12. รายการระหว่ างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้กับราคาที่ เกิ ดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็ นต่อ
รายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี้
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ในการเข้า ทํา รายการกับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ จะต้อ งมี ก ารนํา เสนอเรื่ อ งให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนรวมถึงผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์ เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
สําหรับรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณี การค้าปกติ เช่น การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ
เป็ นต้น บริ ษทั มีนโยบายที่ จะกําหนดเงื่ อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่เกิดขึ้น โดย
ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท เป็ นผู ้พิ จ ารณาและให้ค วามเห็ น ต่ อ รายการดัง กล่ า วทุ ก ไตรมาส โดยความ
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สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น
ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสิ นค้าเป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั คาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเรื่ องการคํ้าประกันเงินกูย้ มื ของบริ ษทั โดยกรรมการหรื อ
สิ นทรัพย์ของกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ซึ่งที่ผา่ น
มาบริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ้ าํ ประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริ ษทั มีการถอนการคํ้าประกันบุคคลแล้ว
บางส่ วนหลังจากที่บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนการเข้าคํ้าประกันวงเงิ นกูย้ ืม
ให้กบั บริ ษทั ย่อย ในอนาคตด้วย นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีรายการซื้ อ ขาย และการให้บริ การ ตาม
ธุรกิจปกติการค้าทัว่ ไปด้วย
ทั้งนี้ ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่
เกิ ดขึ้นกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อ
ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษทั อาจให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
12.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการเข้าทํารายการระหว่างกัน ดังนี้
สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั

ลักษณะ
รายการ
ค่าเช่าพื้นที่

บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI) รายได้จาก
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ การขาย
91.77 และมี ก รรมการร่ วมกัน คื อ นาง สิ นค้า
นิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา และ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ปี 2560
ปี 2561
108,000
108,000 ค่ าบริการ
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็ นสํานักงาน สําหรับฝ่ าย
การตลาดและฝ่ ายขายซึ่ งเป็ นราคาค่าเช่าที่
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
130,863
111,582 รายการธุรกิจปกติ
กําหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรื อราคา
ทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิ ดผลิตภัณฑ์ ใช้
แนวปฏิ บ ั ติ เ ดี ย วกั บ การทํา รายการกั บ
บุคคลภายนอก
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
ทรัพย์สิน
รายได้จาก
การขาย
เครื่ องจักร
ซื้อสิ นค้า

ค่าบริ การ
สถานที่

ค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้า

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ , นางนิ ต ยา และ นายชัย
สิ ท ธิ์ สั มฤทธิ วณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรวมกันร้ อยละ 4.5
ในบริ ษทั ต.ไทยรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นร้ อยละ 31.50 ใน
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า
ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ปี 2560
ปี 2561
2,340,935
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษทั ฯ มีการซื้ อขายเครื่ องจักรสําหรั บ
การผลิ ตสิ นค้า ซึ่ งกําหนดราคาขายสู งกว่า
มูลค่าทรัพย์สินที่หกั ค่าเสื่ อมราคาแล้ว
2,160,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษั ท ฯ ขายเครื่ องอบยางแบบ
Injection ซึ่ งกํา หนดราคาโดยไม่ ต่ ํา กว่ า
ราคาตลาด
3,373,980
2,926,631 รายการธุรกิจปกติ
ร า ค า ซึ่ ง คิ ด ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ที่ คิ ด จ า ก
บุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก
1,656,000
1,656,000 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อใช้
ในการผลิตสิ นค้าซึ่งเป็ นราคาที่ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระ
338,832
337,896 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ได้ใช้ไฟฟ้าในส่ วนของบริ ษทั เอ็น.
ดี.อินเตอร์พาร์ท ในส่ วนของสํานักงาน
คลังสิ นค้าและโรงอาหาร โดยราคา
เดียวกับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจัดเก็บ
6,713
4,460 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ ง
ราคาขายกํา หนดราคาโดยไม่ต่ าํ กว่าราคา
ตลาด
105,823
1,945,626 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัท มี ก ารซื้ อยางรถยนต์ เ พี่ อ เปลี่ ย น
อะไหล่ยางรถยนต์ของบริ ษทั โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

3,149,393
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2,550,467 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ง
ราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคา
ตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ลักษณะ
ความสั มพันธ์
รายการ
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ซื้อสิ นค้า
- นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็ นหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุน้ ใน
หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
รายได้จาก
- เป็ นบริ ษทั ย่อย ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อย การขาย
ละ 50 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ค่าบริ การ
สถานที่

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ปี 2560
ปี 2561
249,969
265,755 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการซื้ อถุงพลาสติกมาใช้ในการ
ดํา เนิ น งานตามปกติ ซึ่ งกํา หนดราคาโดย
ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
23,268,108

112,150

รายได้ค่า
วิชาชีพบัญชี

184,673

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุ ้นรวมกัน
ร้อยละ 10 ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญ เซอร์วสิ
จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา ถื อ หุ ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 10 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

2,202

ซื้อสิ นค้า

3,271

Fung Keong Rubber Manufactory
(Malaya) Sdn. Bhd.
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อย
ละ 100 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
FKR Marketing Sdn. Bhd.
- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั Fung Keong
Rubber Manufactory (Malaya) Sdn
Bhd. ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ 100

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-
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21,244,298 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
112,150 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อใช้
เป็ นสํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื้นที่
ใกล้เคียง
179,439 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั
ของบริ ษทั
748 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ ง
ราคาขายกํา หนดราคาโดยไม่ต่ าํ กว่าราคา
ตลาด
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ เพี่อใช้ใน
รถยนต์ของบริ ษทั โดยกําหนดราคาไม่ต่าํ
กว่าราคาตลาด
54,496,738 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
196,497,994 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นายชัย
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อย
ละ 50 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 70 ใน
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
นายธนพล สัมฤทธิวณิ ชชา
- บุตร นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั )

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

บริ ษทั เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จํากัด
รายได้จาก
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ น การขาย
กรรมการ ใน บริ ษั ท .เอส.เอ็ ม .เค.
อุตสาหกรรม จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น ร่ วมกั น ร้ อ ยละ 41 ใน
บริ ษทั เอส.เอ็ม.เค.อุตสาหกรรม จํากัด

2,237,873

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน

23,056 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ รถยนต์ระหว่าง
กัน ซึ่งกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุน
บวกกําไร
772,710 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ง
ราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคา
ตลาด
15,094 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
- รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่าง
กัน เพื่อ ใช้ในการดํา เนิ น งานตามปกติ ซึ่ ง
กําหนดราคาโดยอัตรากําไรขั้นต้น และไม่
ตํ่ากว่าราคาที่ขายให้บุคคลอื่น

สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการบริ ษทั

ลักษณะ
รายการ
วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
2,175,998

ประกันไฟฟ้า

500,000
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ปี 2561
9,500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา ทํา การคํ้า
ประกั น ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา ทํา การคํ้า
ประกั น ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ลักษณะ
รายการ

บริ ษ ัท เอ็น .ดี . รั บ เบอร์ จํากัด (มหาชน) รายได้จาก
(NDR)
การขายสิ นค้า
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการร่ วมกัน
คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา และ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ, นางนิตยา และ นายชัย
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
วณิ ชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 90 ใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์
สัมฤทธิวณิ ชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ
4.5 ในบริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์
จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
3,373,980

ซื้อสิ นค้าและ
วัตถุดิบ

130,863

ซื้อเครื่ องจักร

2,340,935

ค่าบริ การ
สถานที่

1,656,000

รายได้ค่า
ไฟฟ้า

338,832

ค่าอะไหล่
รถยนต์

11,700

61

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน

ปี 2561
2,919,602 รายการธุรกิจปกติ
NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ
บรรจุ ยางนอก โดยกําหนดราคาซื้ อ ขาย
เป็ นราคาทุ น บวกกํา ไรขั้น ต้น ตามชนิ ด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับ การทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
111,582 รายการธุรกิจปกติ
NDI ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดราคาซื้ อไม่ต่าํ กว่า
ราคาตลาด
2,160,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษ ัท ฯ มีการซื้ อ ขายเครื่ อ งอบยาง
แบบ Injection สําหรับการผลิตสิ นค้า ซึ่ ง
กําหนดราคาซื้อไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
1,656,000 ค่ าบริการสถานที่
NDI ทําสัญญาตกลงใช้บริ การ อาคารเพื่อ
ใช้ในการผลิตสิ นค้า โดยราคาค่าบริ การ
เป็ นราคาที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
337,896 รายการธุรกิจปกติ
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ ค่ า ไ ฟ ฟ้ า จ า ก NDR
เนื่ องจากมีอาคารบางส่ วนที่ใช้ไฟฟ้าจาก
มิเตอร์เดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
26,420 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มีการว่าจ้างให้ บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ
รั บ เบอร์ จํา กัด ซ่ อ มบํา รุ งยานพาหนะ
สําหรั บ ขนส่ งสิ น ค้า ในอัตราค่ า บริ ก าร
ตามราคาค่าบริ การสําหรับลูกค้าทัว่ ไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ลักษณะ
รายการ

บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ น
กรรมการและถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 46 ใน
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
- นางมุ ก ดา สวัส ดิ์ วรรณ (คู่ ส มรสนาย
พงษ์ศ กํ ดิ์ สวัส ดิ์ วรรณ) เป็ นหุ ้น ส่ ว น
ผูจ้ ัด การใน หจก. ไวท์เ ฮ้า ส์ พ ลาสติ ก
ร้อยละ 50
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ตยา สัมฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถื อ หุ ้ น
รวมกัน ร้ อ ยละ 10 ในบริ ษัท ต.ไทย
เจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- นายชั ย สิ ทธิ์ และ นางธั ญ ญรั ตน์
สัมฤทธิ วณิ ชชา ถือหุ ้นรวมกันร้ อยละ
10 ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด

ซื้อสิ นค้าและ
วัตถุดิบ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
8,560

ซื้อสิ นค้า

115,174

รายได้จาก
การขายสิ นค้า

700

ค่าใช้จ่ายซ่อม
บํารุ ง

2,168

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน

ปี 2561
31,230 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ได้มี ก ารจ้า ง บริ ษัท ไทยโตโย รั บ
เบอร์ จํากัด ผลิตชิ้นส่ วนยาง โดยกําหนด
ราคาซื้อไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
63,980 รายการธุรกิจปกติ
NDI มี ก ารซื้ อ ถุ ง พลาสติ ก มาใช้ใ นการ
ดําเนิ นงานตามปกติ ซึ่ งกําหนดราคาโดย
ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ขายชิ้นส่ วนยางให้ บริ ษทั ต. ไทย
เจริ ญเซอร์วสิ จํากัด โดยกําหนดราคาไม่
ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกําไร
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับซ่อม
บํารุ งยานพาหนะ ซึ่งราคาขายกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด (MAS) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

ลักษณะ
รายการ
ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
23,268,108

ค่าบริ การ
สถานที่

112,150

ค่าวิชาชีพ
บัญชี

184,673
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ปี 2561
21,244,299 รายการธุรกิจปกติ
MAS มี ก า ร ซื้ อ ย าง นอ กแ ละยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่า งกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
112,150 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อ
ใช้เป็ นสํานักงาน ในราคาเที ยบเคียงกับ
พื้นที่ใกล้เคียง
179,439 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือน
ปัจจุบนั ของบริ ษทั

สรุปรายการระหว่ างกันของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560

ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

-

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน

ปี 2561
54,496,736 รายการธุรกิจปกติ
FKRMM มี ก ารซื้ อ ยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่า งกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

สรุปรายการระหว่ างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560

ซื้อสิ นค้า และ
วัตถุดิบ

-

ประเภทรายการที่เกีย่ วโยงกัน
ปี 2561
196,497,994 รายการธุรกิจปกติ
FKRM มี ก ารซื้ อยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด (NDEF) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ลักษณะ
รายการ

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา

ซื้ออะไหล่
รถยนต์

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
-
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ปี 2561
23,056 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDEF มี ก า ร ซื้ อ แ บ ตเ ตอ รี่ ร ถ ย น ต์
ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนดราคาโดยไม่ ต่ าํ
กว่าราคาตลาด

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งข้อมูลทางการเงิ นที่
ปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่ งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญ าตที่ เ ป็ นอิ สระ ดัง นั้น จึ ง สะท้อ นฐานะทางการเงิ นและผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัทฯ ที่ เป็ นจริ ง โปร่ ง ใสและ
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จัดให้มีระบบการควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าการบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่ จะดํารงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษทั ฯ และป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เกิ ด การทุ จริ ต หรื อการดํา เนิ นการที่ ผิ ดปกติ อ ย่า งมี นัย สํา คัญ โดยได้แ ต่ งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนมี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี ความเห็ นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)

นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
(ประธานกรรมการ)

นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
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14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เอ็น.ดี .รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่
ดร.ศิรดา จารุ ตกานนท์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และนายโกวิท คริ สธานินทร์ ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ละท่านเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารจัดการ
องค์กร รวมทั้งธุ รกิ จอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิ บัติที่ดี
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบถ้วนทุก
ครั้ง โดยเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีท้ งั หมด และได้มีการหารื อร่ วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบผูต้ รวจสอบบัญชี และผูต้ รวจติดตามภายใน ในประเด็นที่ มีความสําคัญต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ดงั นี้
สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี
2561 ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายบริ หาร พร้อมหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม เพื่อให้มนั่ ใจว่างบ
การเงินได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการนํามาตรฐานการบัญชี
ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและ
กรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั
ย่อย ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ ได้ดาํ เนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
กําหนด โดยบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ ในปี 2561โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ได้ให้ความเห็ นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม การดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารสอดคล้องกับนโยบาย และอํานาจอนุมตั ิที่
กําหนดไว้
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนุมตั ิขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2562 ซึ่งได้จดั ทํา
ขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตที่ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ที่สาํ คัญของบริ ษทั และพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ผูต้ รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ความเป็ นอิ สระของผู ้
ตรวจสอบภายใน
การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง : ทบทวนกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง และติดตามการดําเนินการ
รวมทั้งเสนอให้มีการกําหนดกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความ
เสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง และพิจารณาการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยงสําคัญของธุรกิจทั้งปั จจุบนั และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพิม่ เติมเพื่อการปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้้ น
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การสอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฎิ บตั ิตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสูงสุด รวมทั้งการปฎิบตั ิต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่ งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท : คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู ้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
- บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด โดยนายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรื อ นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์
ชัชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรื อ นายธี รศักดิ์ ฉั่วศรี สกุล เลขทะเบียน 6624 หรื อ นายนริ นทร์ จูระมงคล เลข
ทะเบียน 8593 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด (MAS)
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI)
- Grant Thornton Malaysia โดย Mr. Kho Kim Eng เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั Fung Keong Rubber Manufactory
(Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) (บริ ษทั ย่อย)
- นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ ศุจี เลขทะเบียน 09870 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
(NDEF) (บริ ษทั ย่อย)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
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15. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ในปี 2561 มี เหตุการณ์ สําคัญคือการเข้าซื้ อกิ จการของบริ ษทั Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn.
Bhd. ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็ นตลาดสําคัญของบริ ษทั ฯ หลังจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเมื่อต้นปี 2561 ส่งผลให้
• รายได้จากการดําเนินการในปี 2561 เพิ่มขึ้นจํานวน 152.38 ล้านบาท
• อัตรากําไรขั้นต้นเพิม่ ขึ้น 8.41% เป็ น 17.57%
• มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการเข้าซื้อกิจการเป็ นจํานวน 13.21 ล้านบาท
• มีรายได้พิเศษ (กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม) 33.64 ล้านบาท
ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั มีดงั นี้
• ต้ นทุนการผลิต: ในปี 2561 ไม่มีปัญหาในเชิงต้นทุนการผลิตมากนัก ราคายางธรรมชาติทรงตัวอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างตํ่า ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ มีการแกว่งตัวขึ้นลงบ้าง แต่ไม่มีนยั สําคัญต่อต้นทุนโดยรวมมากนัก
• อัตราแลกเปลี่ยน: การแข็งค่าของค่าเงินบาทตลอดทั้งปี 2561 ส่ งผลให้รายได้ของเราลดลงเมื่อรับรู ้เป็ นเงิน
บาท ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของเราประมาณ 3.79%
• สภาวะการแข่ งขันในตลาด: การแข่งขันค่อนข้างสู งขึ้น มีผูผ้ ลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ทําให้ตอ้ งมีการ
แข่งขันทั้งในเรื่ องของราคาและการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการทํากําไรของบริ ษทั
โดยรวมแล้วในปี 2561 บริ ษทั ฯ ไม่สามารถทํากําไรได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากสภาพการแข่งขันในตลาดที่
สูงขึ้น และกําลังซื้อที่ยงั คงชะลอตัวอยู่ จึงทําให้บริ ษทั ฯ ต้องมีการลดราคาและจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อผลักดันยอดขาย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็ได้มีการดําเนินการลดต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาอัตรากําไรของบริ ษทั ฯ ไว้ ซึ่งในระยะยาวการ
ลดต้นทุนการผลิตลงไปจะส่งผลให้อตั รากําไรของบริ ษทั ฯ ในระยะยาวปรับตัวดีข้ ึน
-
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16. งบการเงิน สําหรับปี 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ
บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เอ็น.ดี . รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั เอ็น.
ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ผลการดําเนิ นงานรวม และกระแสเงิ นสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และฐานะการเงิ นเฉพาะของ
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในรายงานของข้าพเจ้า
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ทั้งนี้ ขา้ พเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รวบรวมมานั้น
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั สําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสําคัญจากการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

การบันทึ กบัญชีในการรวมธุรกิจ
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อธุ รกิ จจัดจําหน่ ายยางนอก ข้าพเจ้าได้ประเมินความครบถ้วนในการปรับปรุ ง
และยางในสําหรับรถจักรยานยนต์ สิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง และ มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมโดยผู ้ บ ริ หาร โดยตรวจสอบ
จํา หน่ า ยรองเท้า ในสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละร้ อ ย เป็ น รายละเอียดสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันซื้อธุรกิจ
จํานวนเงิน 53 ล้านริ งกิตมาเลเซีย
ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานการปันส่วนราคาซื้อ
ในระหว่า งปี 2561 ผู ้บ ริ ห ารประเมิ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของ (Purchase price allocation) ที่จดั ทําโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากการซื้ อธุรกิจ ซึ่ งรวมสิ นทรัพย์ไม่
มีตวั ตนจากการรวมธุรกิจ และเกิดค่าความนิยม การประเมิน ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู ้ ความสามารถและความ
มูลค่าของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ เป็ นอิสระของผูเ้ ชี่ยวชาญ
การจัด ทํา รายงานการปั น ส่ ว นราคาซื้ อ (Purchase price
allocation) ที่จดั ทําโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ข้าพเจ้าได้ทดสอบความสมเหตุสมผลของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตและอัตราคิดลดที่นาํ ไป
การประมาณมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ที่ ร ะบุ ไ ด้แ ละ คํานวณมูลค่ายุติธรรมของของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้ สิ น ที่ ไ ด้รั บ ซึ่ งรวมถึ ง สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ ร ะบุ ไ ด้
สําหรั บธุ รกิ จใหม่ที่เพิ่งซื้ อเข้ามาต้องใช้ดุลยพินิจที่ สําคัญ ข้า พเจ้า ได้พิจารณาความเพีย งพอของการเปิ ดเผย
เกี่ ยวกับการประมาณการกระแสเงิ นสดโดยผูบ้ ริ หารซึ่ งมี ข้อมูลของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและ
ความซับซ้อน การกําหนดมูลค่ายุติธรรมรวมถึงการพิจารณา จํานวนเงินเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ
อัตราคิดลดและความเสี่ ยงที่ใช้ในการปรับปรุ งต้นทุนของ
เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
บริ ษัท ได้ เ ปิ ดเผยการซื้ อธุ ร กิ จ ในหมายเหตุ ข ้อ 2 และ
นโยบายการบัญชี เกี่ ยวกับการรั บรู ้ การรวมธุ รกิ จในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั คือ การอ่านข้อมูล
อื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่กาํ กับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั เหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง ในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อันเป็ นสาระสํา คัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
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รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
•
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สํา หรั บการดํา เนิ นงานต่อ เนื่ อ งของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
•
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั โดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
•
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุ มดูแล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

นายนรินทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8593
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

131,239,455

51,298,196

35,646,069

40,782,534

เงินลงทุนชั�วคราว

7

3,021,318

8

3,021,318
87,040,213

6,554,569

ลูกหนี�การค้า - ลูกค้าทั�วไป - สุทธิ

6,554,569
124,417,132

59,026,474

77,029,642

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้อง

6, 8

554,905

638,299

33,226,410

12,081,143

2,311,200

1,059,708

ลูกหนี�อื�น - บริษัทย่อย

6

-

ลูกหนี�อื�น - ลูกค้าทั�วไป
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

4,961,489
9

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

-

-

-

137,680,790
3,763,846

63,408,324
1,852,337

52,230,900

53,816,354

3,674,577

1,542,792

5,216,566

721,983

721,983

721,983

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

4,795,366

-

6,293,745

2,991,828

4,478,519

3,007,866
2,954,951

420,682,497

215,767,864

197,870,701

196,018,291

417,114,932

9,097,800

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

12

654,570,077

484,337,429

467,899,442

472,976,143

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

13

147,007,839

3,327,447

1,896,428

3,234,052

19

2,723,373

119,432

804,301,289

487,784,308

886,910,802

485,307,995

1,224,983,786

703,552,172

1,084,781,503

681,326,286

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-
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-

-

-

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

156,748,074

56,207,632

125,525,874

54,031,633

74,996,798

89,674,486

69,722,207

83,210,126

592,271

110,327

1,192,687

576,593

59,090

51,578

893,001

2,695,305

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร

14

เจ้าหนี�การค้า - ผู้ค้าทั�วไป
เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้อง

6

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทย่อย

6

เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์
เจ้าหนี�ค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

893,001

2,695,305

17

60,161,623

-

60,161,623

-

15

9,877,249

9,484,149

9,877,249

9,484,149

16

21,450,000

21,450,000

21,450,000

21,450,000

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

1,222,553

391,444

777,178

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

42,313,518

11,487,047

9,222,604

10,256,656

2,325,636

953,738

2,030,977

495,886

370,580,723

192,454,128

300,912,490

182,251,926

ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
- หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาว

หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน

-

หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

15

18,804,908

28,596,717

18,804,908

28,596,717

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

16

12,550,000

32,350,000

12,550,000

32,350,000

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

18

5,710,580

4,202,515

4,889,995

3,737,418

19

53,010,885

9,443,304

9,759,585

9,443,304

90,076,373

74,592,536

46,004,488

74,127,439

460,657,096

267,046,664

346,916,978

256,379,365

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

75

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

387,470,188

322,500,000

387,470,188

322,500,000

315,391,514

215,850,000

315,391,514

215,850,000

325,711,286

106,514,298

325,711,286

106,514,298

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 387,470,188 หุ้น
(2560 : 322,500,000 หุ้น)

21

หุ้นที�ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 315,391,514 หุ้น
(2560 : 215,850,000 หุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
- จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย

22

- ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย

11

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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11,509,585

11,389,585

11,509,585

11,389,585

119,308,192

99,010,841

(10,015,888)
761,904,689

876,694
433,641,418

85,252,139
-

91,193,038
-

737,864,524

424,946,921

2,422,001

2,864,090

764,326,690

436,505,508

737,864,524

-

424,946,921

-

1,224,983,786

703,552,172

1,084,781,502

681,326,286

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
ขายสุทธิ
ต้นทุนขาย
กําไรขั�นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายได้อื�น
กําไรจากการซื�อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรม
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม
2561
2560

2561

2560

20, 27

973,294,524

820,915,225

715,647,776

759,091,612

9, 25, 27

(802,288,506)
171,006,018

(745,715,605)
75,199,620

(656,664,939)
58,982,837

(695,507,764)
63,583,848

4,090,860
5,503,854
33,644,905

4,800,663
4,166,560

4,090,860
6,302,095

4,800,584
6,009,747

214,245,637
(41,393,527)
(118,296,563)

84,166,843
(12,622,631)
(43,342,855)

69,375,792
(10,809,543)
(44,314,553)

74,394,179
(11,500,199)
(39,350,064)

(159,690,090)

(55,965,486)

(55,124,096)

(50,850,263)

54,555,547
54,555,547
(13,055,300)
41,500,247

28,201,357
(230,732)
27,970,625
(7,002,030)

14,251,696
14,251,696
(10,670,303)

23,543,916
23,543,916
(6,950,106)

20,968,595
(3,954,739)
17,013,856

3,581,393
(1,353,617)
2,227,776

16,593,810
(3,065,151)
13,528,659

2
25, 27

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

25, 27

กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

27

ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

19

(13,252,991)
28,247,256

19

(10,892,582)

19

(742,391)
(11,634,973)
16,612,283

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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17,013,856

(519,072)
(519,072)
1,708,704

13,528,659

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

28,689,345
(442,089)
28,247,256

16,865,298
148,558
17,013,856

2,227,776
2,227,776

13,528,659
13,528,659

17,054,372
(442,089)
16,612,283

16,865,298
148,558
17,013,856

1,708,704
1,708,704

13,528,659
13,528,659

0.0990

0.0759

0.0077

0.0609

289,937,698

222,236,807

289,937,698

222,236,807

0.0990
289,937,698

0.0670
251,831,049

0.0077
289,937,698

0.0537
251,831,049

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
รวม
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
รวม
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไร (บาทต่อหุ้น)

24

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไร (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

24

78

79

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
315,391,514

325,711,286

-

219,196,988

6,771,054
99,541,514

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

106,514,298
219,196,988

215,850,000
92,770,460

106,514,298

-

104,814,298
1,700,000
1,700,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
เพิ�มทุน
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นปันผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น

-

215,000,000
850,000
850,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

215,850,000

21
22
23
23

23

22

21

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
เพิ�มทุน
รับชําระค่าหุ้นบริษัทย่อย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
เงินปันผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

11,509,585

-

11,389,585
120,000
120,000

11,389,585

-

10,708,461
681,124
681,124

119,308,192

28,689,345
(742,391)
27,946,954

99,010,841
(120,000)
(758,549)
(6,771,054)
(7,649,603)

99,010,841

16,865,298

103,681,570
(681,124)
(20,854,903)
(21,536,027)

กําไรสะสม
สํารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

876,694

-

-

876,694
-

876,694

-

876,694
-

(10,892,582)

(10,892,582)
(10,892,582)

-

-

-

-

-

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินจากการเปลี�ยนแปลง
ผลต่างจากการ
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
แปลงค่างบการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(10,015,888)

(10,892,582)
(10,892,582)

876,694
-

876,694

-

876,694
-

รวม

761,904,689

28,689,345
(11,634,973)
17,054,372

433,641,418
311,967,448
(758,549)
311,208,899

433,641,418

16,865,298

435,081,023
2,550,000
(20,854,903)
(18,304,903)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

2,422,001

(442,089)
(442,089)

2,864,090
-

2,864,090

148,558

987,972
1,520,000
207,560
1,727,560

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มี
อํานาจควบคุม

764,326,690

28,247,256
(11,634,973)
16,612,283

436,505,508
311,967,448
(758,549)
311,208,899

436,505,508

17,013,856

436,068,995
2,550,000
1,520,000
207,560
(20,854,903)
(16,577,343)

รวม

(หน่วย : บาท)

80

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

315,391,514

215,850,000
92,770,460
6,771,054
99,541,514
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
เพิ�มทุน
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
หุ้นปันผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น
กําไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

215,000,000
850,000
850,000

215,850,000

21
22
23
23

21
22
23

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
เพิ�มทุน
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

325,711,286

106,514,298
219,196,988
219,196,988
-

106,514,298

-

104,814,298
1,700,000
1,700,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

11,509,585

11,389,585
120,000
120,000
-

11,389,585

-

10,708,461
681,124
681,124

สํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม

85,252,139

91,193,038
(120,000)
(758,549)
(6,771,054)
(7,649,603)
2,227,776
(519,072)
1,708,704

91,193,038

13,528,659

99,200,406
(681,124)
(20,854,903)
(21,536,027)

ยังไม่ได้จัดสรร

737,864,524

424,946,921
311,967,448
(758,549)
311,208,899
2,227,776
(519,072)
1,708,704

424,946,921

13,528,659

429,723,165
2,550,000
(20,854,903)
(18,304,903)

รวม

(หน่วย : บาท)

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2561

2560

2561

2560

41,500,247

20,968,595

3,581,393

16,593,810

48,371,505
(3,591)
(115,256)

36,654,599
(2,214)
(289,806)

35,928,913
(3,591)
(115,256)

34,344,453
(2,214)
(289,806)

712,491

(198,636)

(47,442)

(198,636)

588,168
(2,048,516)
(7,293)
(33,644,905)
17,894
452,320

310,396
(482,387)
230,732
(198,642)
425,952

171,134
(2,048,516)
(9,535)
17,894
390,861

209,846
(482,387)
(233,901)
367,725

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนชั�วคราว
กําไรที�เกิดขึ�นจริงจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว
ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) หนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผื�อสินค้าเสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
กําไรจากการซื�อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรม
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย

(190,226)

(32,716)

(36,378)

(22,425)

13,055,300

7,002,030

10,670,303

6,950,106

68,688,138

64,387,903

48,499,780

57,236,571

16,793,269

9,879,579

18,050,610

7,155,785

83,394

497,015

(21,120,756)

(10,943,234)

908,509

(764,890)

เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น):
ลูกหนี�การค้า - ลูกค้าทั�วไป
ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้อง

-

ลูกหนี�อื�น - บริษัทย่อย

-

สินค้าคงเหลือ

11,206,535

5,057,041

1,414,320

5,349,288

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน

(1,911,509)

5,015,634

(2,131,786)

5,325,180

(2,681,463)

(3,332,711)

(1,444,629)

(1,996,072)

(15,808,971)

2,754,851

(13,477,905)

628,065

481,944

(14,313,113)

616,094

(34,698)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):
เจ้าหนี�การค้า - ผู้ค้าทั�วไป
เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้อง

-

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
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-

7,511

-

5,272,256

(1,317,537)

(1,525,605)

(1,404,911)

1,371,898

(219,040)

1,535,091

13,306

83,495,491

68,409,622

31,331,234

60,564,390

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2561

2560

83,495,491

68,409,622

190,226
(12,737,630)
758,478

32,716
(6,891,430)

(5,731,414)

(8,030,069)
53,520,839

(130,390)
20,679,796

(7,126,378)
46,608,314

255,090,158
(234,440,000)
6,057,446
-

279,165,596
(282,580,000)
-

255,090,158
(234,440,000)
-

(141,202,542)

(3,000,000)

(34,938,530)
(2,695,305)
(83,220,957)

386,916
(23,724,660)
(158,360)
3,211,500
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(30,869,434)
(2,695,305)
(178,181,136)

2,726,168
(18,983,798)
(158,360)
1,234,168

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดรับจาการรับชําระค่าหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียไม่มีอํานาจควบคุม
จ่ายชําระคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

20,538,417
(9,398,711)

(15,474,278)
1,520,000
(9,056,837)

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(19,800,000)
(626,995)

(19,800,000)

71,523,132
(9,398,710)
(19,800,000)

(15,485,050)
(9,056,837)
(19,800,000)

(20,846,769)

(626,995)

(20,846,769)

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน (ต่อ)
รับดอกเบี�ย
จ่ายดอกเบี�ย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

65,975,151

2561

-

2560

31,331,234
36,378
(10,557,426)
-

60,564,390
22,425
(6,852,123)
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว

279,165,596

ซื�อเงินลงทุนชั�วคราว

(282,580,000)
(42,173,267)

เงินสดรับจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

549

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ซื�อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

110,667,488

2,550,000

110,667,448

2,550,000

101,380,199

(61,107,884)

152,364,875

(62,638,656)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี

(4,193,134)
79,941,259
51,298,196
131,239,455

(4,375,545)
55,673,741
51,298,196

(5,136,465)
40,782,534
35,646,069

(14,796,174)
55,578,708
40,782,534

893,001
160,250,514
6,771,054
-

2,695,305
-

893,001
160,250,514
6,771,054
201,300,000

2,695,305
-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์
เจ้าหนี�ค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จ่ายหุ้นปันผล
เพิ�มทุนเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
2533 ในชื่อ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัดและได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริ ษทั เอ็น.ดี . รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการผลิตและ
จําหน่ าย ยางนอกและยางในสําหรั บรถจักรยานยนต์ และจําหน่ ายแบตเตอรี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง
ให้บริ การอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่อยูท่ ี่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิ คม ตําบลหนองอิรุณ
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ซ่ ึ งมีสัดส่ วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน
ร้อยละ 53

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเป็ นทางการเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ นภาษาอื่นให้ยดึ ถืองบ
การเงินที่จดั ทําขึ้นเป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศและปรับปรุ งมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี ที่ มีผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป การ
ปรับปรุ งมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน บริ ษทั ไม่มีแผนนํามาตรฐานดังกล่าวมาปรั บใช้ก่อน บริ ษทั ได้ประเมินเบื้ องต้นถึง
ผลกระทบต่องบการเงินในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงิ นใหม่และที่ปรับปรุ งข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ และ
คาดว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ที่ประกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลี่ยนแปลง
2.2.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่มีผล
บังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป การปรับปรุ ง
มาตรฐานรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี
การนํามาตรฐานที่ปรับปรุ งข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสําคัญ ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ตาม
หมายเหตุ 28)
2.2.2 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง “รายได้จาก
สัญญาที่ทาํ กับลูกค้า” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ งมีการกําหนดหลักในการรรับรู ้รายได้ใหม่
แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง “รายได้” มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 “สัญญาก่อสร้าง”
รวมถึงการตีความมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับรายได้อีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ผขู ้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การต้องคํานึ งถึงภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิในการรับรู ้รายได้และให้แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่ อง ซึ่ งมีขอ้ จํากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ใน
ปั จจุบนั
2.2.3 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ซึ่ งประกอบด้วย TFRS 9 “เครื่ องมื อทางการเงิ น” TAS 32 “การแสดงรายการสําหรั บเครื่ องมื อ ทาง
การเงิน” TFRS 7 “การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” TFRIC 16 “การป้ องกันความเสี่ ยง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสาร
ทุน” มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่ งมีขอ้ กําหนด
ใหม่เกี่ยวกับนิยาม การรับรู ้รายการ การจําแนกรายการ การประเมินมูลค่า และการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงิน รวมถึงให้แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
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2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ ที่ใช้ทางเลือกใน
การวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

รายการ

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า

เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กาํ หนดได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 18

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่ มีนัยสําคัญ
อย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้ง
ราคา กลุ่มบริ ษทั ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการ
จัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
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2.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2561
2560

ทางตรง
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

91.77

91.77

บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด

50.00
50.00

50.00
50.00

FUNG KEONG RUBBER
MANUFACTORY (MALAYSIA)
SDN.BHD.

100.00

-

FKR MARKETING SND. BHD.

100.00

-

GCB TRADING SDN. BHD.

100.00

-

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราและยาง
เทียมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จัดจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์และระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
จัดจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์

ทางอ้อม
จัดจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์
จัดจําหน่ายรองเท้า

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดี ยวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้นทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด
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สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายได้รวมของบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คิดเป็ นอัตราส่วน ในงบการเงินรวมโดยสรุ ปได้ดงั นี้ :
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละของสิ นทรัพย์รวมในงบการเงินรวม

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
FUNG KEONG RUBBER
MANUFACTORY (MALAYA)
SDN.BHD.

31 ธันวาคม
2561

31 ธันวาคม
2560

2.36
0.77
0.44
33.22

3.87
1.62
0.81
-

รายได้รวมของบริ ษทั ย่อยคิดเป็ น
อัตราร้ อยละของรายได้รวมในงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
4.91
1.98
35.80

7.61
2.36
-

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
ตกลงทําสัญญาเพื่อซื้ อหุ ้นสามัญของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD.
(“FKRMM”) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งมีมูลค่ารวม 53 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย ชําระเป็ นหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 55 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 4 บาท คิดเป็ นมูลค่า 220 ล้านบาท และชําระเป็ นเงินสดอีก
จํา นวน 24.40 ล้า นริ ง กิ ต มาเลเซี ย โดยแบ่ งชํา ระเป็ น 4 งวด ในวัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2561 15 มิ ถุ น ายน 2561
30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้เพื่อซื้อหุน้ สามัญของ FKRMM มีดงั นี้
บาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)
มูลค่าปั จจุบนั ของส่ วนที่ตอ้ งจ่ายชําระเป็ นเงินสด 4 งวด
รวมมูลค่าสิ่ งตอบแทนเพื่อซื้อหุ ้นสามัญของ FKRMM
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
รวมมูลค่าเงินลงทุน

201,300,000
194,513,798
395,813,798
12,203,334
408,017,132

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และ 15 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าเงินลงทุนงวดแรกเป็ นจํานวนเงิน 4.20
ล้านริ งกิ ตมาเลเซี ย หรื อเที ยบเท่า 33.29 ล้านบาท และงวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงิ น 12.40 ล้านริ งกิ ตมาเลเซี ย หรื อ
เทียบเท่า 100.02 ล้านบาท ตามลําดับ
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มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุ ทธิ ของสิ นทรั พ ย์ ที่ ระบุ ไ ด้ ที่ ได้ ม าและหนี้ สิ นที่ รั บ มาของ FUNG KEONG RUBBER
MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD. และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่ งใกล้เคียงกับวันที่ซ้ื อ คือ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์สุทธิ

(80,030,916)
(14,348,746)
(25,531,666)
(45,058,791)
429,458,706

กําไรจากการซื้ อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
มูลค่าสิ่ งตอบแทนเพื่อซื้ อหุ ้นสามัญของ FKRMM

(33,644,908)
395,813,798

91,138,644
68,039,056
85,970,144
9,937,489
154,194,270
184,337,520
811,702

กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจํานวน 33.64 ล้านบาท เกิดจากผลแตกต่างของราคาตลาดของหุน้ และ
ราคาตามสัญญา ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากมูลค่าปั จจุบนั ของส่ วนที่ตอ้ งจ่ายชําระเป็ นเงินสด 4 งวด และอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ทาํ สัญญาและวันที่บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
บาท
มูลค่าสิ่ งตอบแทนเพื่อซื้ อหุ ้นสามัญของ FKRMM
หัก : มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกให้ ณ วันที่รวมธุรกิจ
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนที่เกิดขึ้นในวันที่รวมธุรกิจ

395,813,798
(201,300,000)
194,513,798

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ FKRMM ณ วันที่รวมธุรกิจ
หัก : จ่ายชําระเงินลงทุนงวดแรก จํานวนเงิน 4.20 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย
จ่ายชําระเงินลงทุนงวดที่สอง จํานวนเงิน 12.40 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ่ายสุ ทธิ จากการรวมธุ รกิจ

91,138,644
(33,293,684)
(100,018,227)
(42,173,267)

88

ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้รวมผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ
ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือธุรกิจ มีรายละเอียดที่สาํ คัญดังนี้
บาท
รายได้จากการขาย
กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

446,950,699
11,870,251

เงื่อนไขสําหรับการจ่ายชําระสิ่ งตอบแทนในการซื้อหุน้ สามัญทั้งหมดของ FKRMM มีดงั นี้
1. การเข้าทํารายการเข้าซื้ อหุ ้นของ FKRMM ในครั้งนี้ มีการกําหนดมูลค่าการซื้ อขายตามเงินสกุลริ งกิ ตมาเลเซี ย
เป็ นหลัก
2. หาก FKRMM มีมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ น้อยกว่า 38.00 ล้านริ งกิต ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 และมีกาํ ไรสุทธิ หลัง
ภาษีนอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของที่กาํ ไรสุ ทธิ ที่ตกลงตามสัญญา Termsheet คือ 6.00 ล้านริ งกิต สําหรับงวด 12 เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2561 มูลค่ารายการรวมทั้งหมดคือ 53.00 ล้านริ งกิ ตมาเลเซี ย จะถูกหักออกตามมูลค่า
ของทรัพย์สินสุทธิที่นอ้ ยกว่าที่ตกลงกันไว้ และ/หรื อถูกหักออกจากจํานวนกําไรสุทธิที่นอ้ ยกว่าที่ตกลงไว้
3. กรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถชําระเงิ นในงวดที่ 3 และ งวดที่ 4 ตามช่วงเวลาที่ กาํ หนดได้ Consistent Record Sdn.
Bhd. (“CRSB”) ซึ่ งเป็ นผูข้ ายสามารถนํายางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ (เฉพาะแบรนด์ FKR) ที่ อยู่ใน
คลังสิ นค้าของ FKRMM ไปจําหน่ายเพื่อนําเงินดังกล่าวมาชําระตามมูลค่าที่ยงั คงค้างอยูไ่ ด้
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่สาํ คัญภายหลังการเข้าทํารายการคือ กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิ ชชา ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั จะขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) จํานวน 32,000,000 หน่วยให้กบั
CRSB ในราคา 1.00 บาทต่อหน่วย โดยมีเงื่อนไขว่า กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั จะต้องใช้สิทธิในใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ จาํ นวน 10,000,000 หน่ วย และ CRSB จะใช้สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวน 20,000,000 หน่ วย ณ วันใช้
สิ ทธิ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สําหรับการใช้สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่ วนที่ เหลือจํานวน 12,000,000 หน่ วย
จะต้องรักษาสัดส่วนการถือหุน้ ของ CRSB ให้ไม่เกินร้อยละ 25.00
3. นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
การรับรู ้รายได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าเมื่อบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างตามส่ วนของเวลาโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ รายได้อื่น
รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี
ข้อจํากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกําหนด ซึ่ งมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าน้อย
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงิ น ลงทุ น ชั่ว คราวถื อ เป็ นหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ค้า ซึ่ ง แสดงด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการปรั บ มู ล ค่ า
หลักทรัพย์รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ อาจ
เกิ ดขึ้นจากการเก็บเงิ นลูกหนี้ ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณ
โดยใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ
วัสดุอื่นๆ

- วิธีราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน)
- วิธีราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่)

มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มที่จะผลิต
ให้เสร็ จ (สําหรับสิ นค้าที่อยูร่ ะหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นขายได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึก
ค่าเผื่อสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าและสิ นค้าเสี ยหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดี ตและข้อมูลที่ มีอยู่ใน
ปั จจุบนั
การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึ กบัญชี สําหรับการรวมธุ รกิ จโดยถื อปฏิ บตั ิตามวิธีซ้ื อ บริ ษทั (ผูซ้ ้ื อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้ อธุ รกิ จด้วย
ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และจํานวนของส่ วนของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง บริ ษทั จะวัดมูลค่าส่วนของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมนั้น
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อหักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ
90

ต้นทุนของการรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบัน ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อที่เกิดขึ้นเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและ
ค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน โดยบริ ษทั จะบันทึกผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณี ที่เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อย
ค่า บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน บริ ษทั จะรับรู ้รายได้เงินปั นผลเมื่อมีการ
ประกาศจ่ายจากบริ ษทั ย่อย
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อบริ ษทั ที่ มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
เกี่ ยวกับการออกเสี ยงในบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดค่ า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่ อสร้ างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยก
จากกันแต่ละส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ี ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้เป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกํา ไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อ ายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้
ดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ปี
10 – 30
5 – 25
2 – 20
3 – 15
7 – 10

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การด้ อยค่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ของสิ นทรัพย์วา่ มีการด้อยค่าหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการด้อยค่า บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปรับปรุ งลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คื นและรั บรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ในงบกําไรขาดทุ น มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง
ประมาณ 5 ปี
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้าของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเครื่ องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “FKR และ GCB” เครื่ องหมายการค้าที่ได้มาจาก
การรวมกิจการจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั ใช้เครื่ องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์
และบริ ษทั ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของเครื่ องหมายการค้าเป็ นระยะเวลา 30 ปี การตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของเครื่ องหมายการค้า
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ บริ ษทั ประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นระยะเวลา 8 ปี และวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม การตัด
จําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่ งไม่สามารถระบุและแยกรายการ
มารับรู ้ได้ ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินตราต่างประเทศ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน
บริ ษทั ย่ อยในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ
วันที่เกิดรายการ
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ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยร่ วมกับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของ
กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงิ นที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคํานวณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
หนี้ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ และผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่ งพิจารณาว่าความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยแล้วเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กมูลค่าของสิ นทรั พย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่า
ยุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะแบ่งเป็ นส่ วนของหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จาํ นวนเงินที่ตอ้ งจ่ายใน
แต่ละงวดมีจาํ นวนคงที่ ค่าเช่าซึ่ งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน จะ
คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสิ นทรัพย์น้ นั การเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน การชําระเงินภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน จะถูก
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้ผใู ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่
มีการยกเลิกสัญญา
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผู ้
ถือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระหรื อจะขอคืนได้ตามสิ ทธิ ทางภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน กับจํานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ใช้ในทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั
มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อ
ที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนํามาหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วย
ภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ
ถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
บริ ษทั จะบันทึ กเงิ นรับที่ เกิ นกว่ามูลค่าที่ จดทะเบี ยนไว้เป็ นส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิ น สุ ทธิ ดว้ ย
ต้นทุน ในการออกหุน้ และผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
การจ่ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลจ่าย บันทึ กในงบการเงิ นในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ ึ งที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นหรื อคณะกรรมการได้อนุ มตั ิการ
จ่ายเงินปั นผล
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่าย
และชําระแล้วในระหว่างปี
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรั บลด คํานวณโดยการนํากําไรสุ ทธิ สําหรั บปี หารด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญ ณ วันสิ้ นปี กับ
จํานวนหุน้ สามัญที่บริ ษทั ต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ) ทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สามัญ โดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ตามระยะเวลาที่สมมติวา่ มีการแปลงหุน้ เกิดขึ้น ณ วันที่ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
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ส่วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น
จากส่วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่ องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งอาจทําให้บริ ษทั
ต้องชําระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจํานวนที่ ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิน ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู ้ และการวัดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หาร
4.

ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดงั นี้
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าอัน
เกิ ดมาจากการที่ ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นการประเมิ น บน
พื้นฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับชําระหนี้พิจารณาโดยผูบ้ ริ หาร
4.1.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าวลดลง
อย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร
4.1.3 ค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณการค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อน
ถึ งการด้อยค่าลงของสิ นค้าคงเหลื อ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
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4.1.4 อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการให้ผลประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เมื่ออายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัด
จําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
4.1.5 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ หรื อเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
4.1.6 ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึ ก และวัด มูล ค่า ของค่าความนิ ย มและสิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตน ณ วัน ที่ ไ ด้ม า ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด รวมทั้ง การเลื อ กอัต ราคิ ด ลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น
4.1.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ ง ข้อ
สมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต อัตรามรณะและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออก
จากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
4.1.8 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา
กํา ไรทางภาษี ในอนาคตของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยที่ นํา มาหัก กับ ผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ส ามารถใช้
ประโยชน์ ไ ด้ นอกจากนั้น ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้ดุล ยพินิ จในการประเมิ นผลกระทบของกฏหมายหรื อ
ข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจหรื อความไม่แน่นอนของกฏหมายภาษีอากร
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
รวม

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

208,857

139,690

100,000

100,000

95,435,657
35,594,941
131,239,455

12,022,761
39,135,745
51,298,196

3,927,709
31,618,360
35,646,069

5,417,553
35,264,981
40,782,534

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
สกุลเงินบาท
สกุลเงินริ งกิตมาเลเซี ย
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
รวม

6.

42,357,657
88,662,378
219,420
131,239,455

2560
47,985,505
3,312,691
51,298,196

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560
35,422,319
4,330
219,420
35,646,069

37,469,843
3,312,691
40,782,534

รายการระหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลและบริ ษทั เหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ ้นและ/
หรื อกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทัว่ ไปและใกล้เคียง
กับราคาตลาด

98

ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่ อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็ม เค อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
บริ ษทั สยามพลาสวูด จํากัด
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
นายธนพล สัมฤทธิ วณิ ชชา

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ญาติของกรรมการ
ญาติของกรรมการ
บุตรของกรรมการ

รายการระหว่างบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

รายการกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบาย
การกําหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

รายได้ขายสิ นค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
- บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รวม

ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

3,343,479
3,343,479

26,688,824
26,688,824

75,896,084
196,497,995
3,343,479
275,737,558

2,107,028
26,688,124
28,795,152

ซื้อวัตถุดิบ
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รวม

ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

2,333,011
2,333,011

496,666
496,666

2,919,602
2,211,381
5,130,983

3,373,980
359,064
3,733,044

รายได้ค่าเช่า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รวม

ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

102,150
102,150

1,768,150
1,768,150

1,666,000
102,150
1,768,150

รายได้ค่าบริ การ
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รวม

ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

168,673
184,673

179,439
179,439

16,000
168,673
184,673
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-

นโยบาย
การกําหนดราคา

รายการกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

รายได้ขายสิ นทรัพย์
- บริ ษทั ย่อย

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

2,160,000

2,340,935

ค่าบริ การจ่าย
- บริ ษทั ย่อย

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

337,896

338,832

ค่าเช่าจ่าย
- กรรมการบริ ษทั

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

108,000

108,000

108,000

108,000

10,490,639
496,360
10,986,999

6,640,768
61,996
6,702,764

7,530,671
304,758
7,835,429

5,420,439
55,596
5,476,035

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2561
2560

รายการกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
- บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

554,905
554,905

รวม

638,299
638,299

10,219,334
22,452,171
554,905
33,226,410

11,443,593
637,550
12,081,143

-

-

2,311,200

1,059,708

592,271
592,271

110,327
110,327

607,371
585,316
1,192,687

495,945
80,648
576,593

59,090

51,578

ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
รวม
เจ้าหนี้อื่น

-

- บริ ษทั ย่อย

100

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

-

งบการเงินรวม
2561
2560

รายการกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

7.

859,804

363,444

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

726,332

331,574

เงินลงทุนชัว่ คราว
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560
เงินลงทุนชัว่ คราว
กองทุนรวม
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม

6,550,978
3,591
6,554,569

3,019,104
2,214
3,021,318

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนชัว่ คราวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อ
ขาย
ปรับปรุ งมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,021,318
282,580,000
(279,050,340)
3,591
6,554,569
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23,379,456
234,440,000
(254,800,352)
2,214
3,021,318

8.

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระมีดงั นี้

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

103,043,941

69,752,964

43,100,109

60,286,996

17,408,844
1,415,578
2,547,665
3,644,080
128,060,108
(3,642,976)
124,417,132

15,989,214
437,140
75,073
1,547,057
87,801,448
(761,235)
87,040,213

14,773,750
547,656
108,244
1,210,508
59,740,267
(713,793)
59,026,474

15,592,089
289,662
75,073
1,547,057
77,790,877
(761,235)
77,029,642

254,576

348,249

22,783,544

3,298,624

300,329
554,905

290,050
638,299

8,729,117
1,713,749
33,226,410

8,762,238
20,281
12,081,143

งบการเงินรวม
2561
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทัว่ ไป
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สุทธิ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
สุทธิ

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
บวก ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

761,235
1,840,558
2,128,416
(1,011,632)

(198,636)

(75,601)
3,642,976

761,235
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959,871

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

-

761,235

959,871

(47,442)

(198,636)

713,793

761,235

9.

สิ นค้าคงเหลือ – สุทธิ

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

18,600,429
11,626,184
23,262,802
3,049,190
423,318
3,087,618
4,041,950
64,091,491
(683,167)
63,408,324

15,665,985
10,102,945
20,287,599
2,695,769
368,506
3,496,968
52,617,772
(386,872)
52,230,900

งบการเงินรวม
2561
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
นํ้ามันเชื้ อเพลิง
บรรจุภณ
ั ฑ์
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าลดลง

15,886,569
11,264,504
101,947,297
3,122,168
368,506
3,566,889
5,519,335
141,675,268
(3,994,478)
137,680,790

สิ นค้าคงเหลือ – สุทธิ

18,156,931
9,526,867
16,098,145
2,697,263
423,318
3,087,618
4,041,950
54,032,092
(215,738)
53,816,354

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในต้นทุนขายสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
ต้นทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ
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2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

801,730,041

745,405,209

656,493,805

695,297,918

2,344,730
(1,786,265)
802,288,506

327,464
(17,068)
745,715,605

171,134
656,664,939

226,914
(17,068)
695,507,764

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่า
ลดลง มีดงั ต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
บวก ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
หัก กลับรายการค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

683,167
2,928,721
2,344,730
(1,786,265)

372,771
327,464
(17,068)

215,738
171,134
-

226,914
(17,068)

(175,875)
3,994,478

683,167

386,872

215,738

10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์
พาร์ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง
จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่
ฟิ วชัน่ จํากัด
FUNG KEONG
RUBBER
MANUFACTORY
(MALAYA)
SDN.BHD.
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนชําระแล้ว
2561
2560

ประเภทกิจการ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราและยางเทียมสําหรับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
จําหน่ายยางรถจักรยานยนต์
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์
และระบบส่ งกระแสไฟฟ้าแบบ
ไร้สาย
จําหน่ายยางนอกและยางใน
รถจักรยานและรถจักรยานยนต์

สัดส่ วนการถือหุ ้น
(ร้อยละ)
2561
2560

5,892

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
(วิธีราคาทุน)
2561
2560

6,100

6,100

91.77

91.77

5,598

5,598

1,000

1,000

50.00

50.00

500

500

6,000

6,000

50.00

50.00

3,000

3,000

-

100.00

-

408,017
417,115

9,098

161,028

ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2 และ 21 ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มีมติ
อนุมตั ิบริ ษทั ทําสัญญาเพื่อซื้อหุน้ สามัญของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD.
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ารวม 53 ล้านริ งกิตมาเลเซีย
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11. ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่เป็ นสาระสําคัญมีดงั นี้
สัดส่ วนการถือหุน้ ของ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
2561
2560

บริ ษทั
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด

8.23%
50.00%
50.00%

8.23%
50.00%
50.00%

รวม
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กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จ
จัดสรรให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
2561
2560
363
(543)
(262)
(442)

340
(117)
(75)
148

(หน่วย : พันบาท)
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมสะสม
2561
2560
1,691
(452)
1,183
2,422

1,328
91
1,445
2,864
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1,691
1,691
3,030
(2,881)
(2,176)
(2,027)

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หัก ลูกหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม – สุทธิ

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดลดลงสุทธิ

(855)
(855)

(452)
(452)

9,342
52
(10,298)
(904)

(1,086)

4,473
16,482
12,486
(7,814)
(821)
20,333

24,715
(543)
(543)

บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

61,295
4,105
368

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

รวมรายได้
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

บริ ษทั เอ็น. ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อย ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้

-

(519)
(180)
(699)

2,663
(1,480)
1,183

5,210
155
(40)
5,325

(526)

(263)
(263)

(หน่วย : พันบาท)
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
เพิ่มขึ้นจากการจัดทํา
งบการเงินรวม
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561

โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
และระหว่าง
ก่อสร้าง

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและสิ่ ง
ปลูกสร้าง

33,305,828
-

288,211,770
1,607,850
-

419,818,851
9,953,022
(330,000)

44,827,590
3,632,222
-

9,507,751
310,839
-

24,452,113
940,187
(619,855)

1,953,499
9,490,887
-

822,077,402
25,935,007
(949,855)

392,500

582,000

(1,169,228)

77,100
(30,748)

-

(1,428,500)

77,100
(1,653,976)

33,305,828
72,340,340
-

290,212,120
107,132,469
846,410
-

430,023,873
20,446,490
11,999,299
(460,771)
-

47,290,584
2,766,445
5,425,451
(82,135)
-

9,864,942
2,803,803
832,506
(59,602)

24,772,445
11,399,977
1,154,154
(43,866)
-

10,015,886
13,314,675
-

845,485,678
216,889,524
33,572,475
(586,772)
(59,602)

(2,208,917)
-

(3,217,297)
-

(624,335)
8,836,117

(84,473)
(372,163)

(84,839)
(174,993)

(377,551)
-

(8,890,887)

(6,697,412)
(601,926)

103,437,251

394,919,702

470,220,673

54,943,689

13,181,817

36,905,159

14,439,674

1,088,101,965

-

95,122,349
10,921,687

192,875,560
17,520,552

25,189,870
4,085,849

4,717,029
830,472

9,781,853
1,912,797

-

327,686,661
35,271,357

-

-

(280,012)

-

-

(481,569)

-

(761,581)

-

-

(239,199)

(791,049)

10,678
(28,618)

-

-

10,678
(1,058,866)

209,876,901
17,529,114
19,729,480

28,484,670
2,521,707
4,634,954

5,529,561
2,698,201
1,296,685

11,213,081
4,926,652
3,299,927

-

361,148,249
32,552,004
42,193,361

-

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
เพิ่มขึ้นจากการจัดทํา
งบการเงินรวม
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

เครื่ องจักรและ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้โรงงาน

-

106,044,036
4,876,330
13,232,315

อุปกรณ์
โรงงาน

รวม

-

-

(468,707)

(80,945)

-

(43,864)

-

(593,516)

-

-

-

-

(45,144)

-

-

(45,144)

-

(202,874)
-

(692,677)
(47,908)

(82,229)
(146,790)

(91,647)
(327,740)

(185,201)
-

-

(1,254,628)
(522,438)

-

123,949,807

245,926,203

35,331,367

9,059,916

19,210,595

-

433,477,888

33,305,828

184,168,084

220,146,972

18,805,914

4,335,381

13,559,364

10,015,886

484,337,429

103,437,251

270,969,895

224,294,470

19,612,322

4,121,901

17,694,564

14,439,674

654,570,077

-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและสิ่ ง
ปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
เครื่ องมือเครื่ องใช้
โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
และระหว่าง
ก่อสร้าง

ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี 2560
ต้นทุนขาย

รวม

31,872,577
3,398,780

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

35,271,357

รวม
ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี 2561
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

34,621,204
7,572,157
42,193,361

รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
และระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

33,305,828
-

286,293,413
1,607,850
392,500

399,460,494
6,108,019
(2,759,906)
582,000

38,769,984
2,749,967
(1,169,229)

9,090,574
297,233
(30,747)

23,504,162
940,187
(619,855)
-

1,953,500
9,490,886
(1,428,500)

792,377,955
21,194,142
(3,379,761)
(1,653,976)

โอนเข้า / (โอนออก)

33,305,828
-

288,293,763
819,040
-

403,390,607
11,596,299
(2,429,907)
8,836,117

40,350,722
5,194,505
(372,163)

9,357,060
723,234
(174,993)

23,824,494
-

10,015,886
13,314,676
(8,890,887)

808,538,360
31,647,754
(2,429,907)
(601,926)

31 ธันวาคม 2561

33,305,828

289,112,803

421,393,116

45,173,064

9,905,301

23,824,494

14,439,675

837,154,281

-

94,045,469
10,825,727

176,212,453
16,177,315

20,659,918
3,403,303

4,991,852
807,886

8,604,674
1,779,980

-

304,514,366
32,994,211

-

-

(405,925)
(239,199)

(791,049)

(28,618)

(481,569)
-

-

(887,494)
(1,058,866)

-

104,871,196
11,020,268

191,744,644
17,051,004

23,272,172
3,768,023

5,771,120
850,000

9,903,085
1,805,206

-

335,562,217
34,494,501

โอนเข้า / (โอนออก)

-

-

(279,441)
(47,908)

(146,790)

(327,740)

-

-

(279,441)
(522,438)

31 ธันวาคม 2561

-

115,891,464

208,468,299

26,893,405

6,293,380

11,708,291

-

369,254,839

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

33,305,828

183,422,567

211,645,963

17,078,550

3,585,940

13,921,409

10,015,886

472,976,143

31 ธันวาคม 2561

33,305,828

173,221,339

212,924,817

18,279,659

3,611,921

12,116,203

14,439,675

467,899,442

โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับ
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับ
ตัดจําหน่าย
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้
โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
และระหว่าง
ก่อสร้าง

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี 2560
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

รวม

29,750,834
3,243,377
32,994,211

รวม
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี 2561
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

31,183,785
3,310,716
34,494,501

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์ซ่ ึงหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ราคาทุน
จํานวน 107.08 ล้านบาท และ 106.19 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เครื่ องจักร และยานพาหนะของบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํ นวนรวม 44.61
ล้านบาท และ 46.82 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ถูกจดจํานองเพื่อใช้เป็ น
หลักประกันสําหรับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร ดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 14 15 และ 16
13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์กบั
เครื่ องหมายการค้า
ลูกค้า

รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

7,556,995
484,958
8,041,953
294,682
(18,682)

153,706,098
-

488,172
-

7,556,995
484,958
8,041,953
154,194,270
294,682
(18,682)

7,391,995
484,958
7,876,953
114,682
(18,682)

8,317,953

(4,692,471)
149,013,627

(14,903)
473,269

(4,704,868)
157,804,355

7,972,953
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โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สําหรับส่วนที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,331,264
1,383,242
4,714,506
1,492,804
(788)
6,206,522

งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์กบั
เครื่ องหมายการค้า
ลูกค้า
4,696,575
(118,788)
4,536,263

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,327,447

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,111,431

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
2560
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,383,242

-

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
2561
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,492,804

4,696,575

รวม

55,645

3,331,264
1,383,242
4,714,804
6,245,315

3,292,659
1,350,242
4,642,901
1,434,412

-

(788)
(120,208)

(788)

(1,420)
54,225

-

10,959,331

6,076,525

3,327,447

3,234,052

147,007,839

1,896,428

1,383,242

1,350,242

6,245,315

1,434,412

-

144,477,364

419,044

-

55,936

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

2,175,999
45,000,000
9,031,633
56,207,632

4,927,543
115,000,000
5,598,331
125,525,874

งบการเงินรวม
2561
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์
รวม

4,927,544
31,222,200
115,000,000
5,598,330
156,748,074
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

45,000,000
9,031,633
54,031,633

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารซึ่ งประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋
สัญญาใช้เงิ น และหนี้ สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ มีอตั ราดอกเบี้ ยตามอัตราตลาด เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นดังกล่าวคํ้า
ประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 และคํ้าประกันส่วนตัวโดย
กรรมการของบริ ษทั บางท่าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมีเงิ นเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ ยเท่ากับเงินฝาก
ประจําส่ วนที่เป็ นหลักประกันบวกร้อยละหนึ่ งต่อปี หนี้ สินดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ ดินและสิ่ งปลูก
สร้างของบริ ษทั ใหญ่ และคํ้าประกันส่วนตัวโดยกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร มีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
และเงินกูย้ ืมระยะสั้นดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และโรงงานของบริ ษทั ย่อย และคํ้าประกันส่ วนตัว
โดยกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน และบริ ษทั ใหญ่
15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จะครบกําหนดภายใน 1 ปี
จะครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

10,945,400
19,570,737
30,516,137
(1,833,980)
28,682,157
(9,877,249)
18,804,908

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
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10,945,400
30,416,970
41,362,370
(3,281,504)
38,080,866
(9,484,149)
28,596,717

16. เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ซึ่งบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ แห่งหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ 100 ล้านบาท

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น

MLR ลบ ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ผ่ อ นชํ า ระคื น เป็ นรายเดื อ น เดื อ นละ 1.65
ล้า นบาท เริ่ ม ชํา ระในเดื อ น สิ ง หาคม 2558
จนถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน 2563 เงิ น กู้ ยื ม ส่ ว นที่
เหลื อจ่ ายคื น ทั้งหมดภายในเดื อนกรกฎาคม
2563

หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว – สุทธิ

34,000,000

53,800,000

(21,450,000) (21,450,000)
12,550,000 32,350,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

53,800,000
(19,800,000)
34,000,000

73,600,000
(19,800,000)
53,800,000

เงินกูย้ มื ระยะยาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
ภายใต้สัญ ญาเงิ น กู้ บริ ษ ัท ต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขทางการเงิ น บางประการตามที่ ร ะบุ ใ นสัญ ญา เช่ น การดํา รง
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั สามารถดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่วนความสามารถในการ
ชําระหนี้ให้เป็ นไปตามสัญญา
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17. เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เจ้าหนี้ค่าซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้ค่าซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุทธิ

61,733,880
(1,572,257)
60,161,623
(60,161,623)
-

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2561

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

5,710,580

4,202,515

4,889,995

3,737,418

580,077

536,552

503,738

465,708

-

648,839

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รั บรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รั บรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

927,988

-

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของผลประโยชน์สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

2561

2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

4,202,515

3,665,963

3,737,418

3,271,710

452,320
127,757

425,952
110,600

390,861
112,877

367,725
97,983

927,988
5,710,580

4,202,515

648,839
4,889,995

3,737,418

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
รั บรู้ ในกําไรขาดทุน
- ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
- ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รั บรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561

งบการเงินรวม
2561
สมมติฐานประชากรศาสตร์
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

149,775
(68,456)
846,669
927,988

128,183
(58,210)
578,866
648,839

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่าย
เงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต
เกษียณอายุ
อัตราการเสี ยชี วิต

2560

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

ร้อยละ 3.30 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ร้อยละ 3.20 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ร้อยละ 3.30 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ร้อยละ 3.20 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี

60 ปี
อัตรามรณะปี 2560

60 ปี
อัตรามรณะปี 2560

60 ปี
อัตรามรณะปี 2560

60 ปี
อัตรามรณะปี 2560
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การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(122,237)

142,852

(94,238)

109,966

การเพิ่มขึ้นของเงินเดื อนในอนาคต
การเพิม่ ขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

141,819

(123,676)

109,170

(95,348)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน และจะมีผลใช้บงั คับ
เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วนั ที่ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา ซี่ งกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้างทํางาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน หากกฎหมายดังกล่าว
มี ผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู ้ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานรวมถึ งต้นทุนบริ การในอดี ตเพิ่มขึ้น
จํานวน 1.62 ล้านบาท และ 1.41 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ตามลําดับ โดยกลุ่ม
บริ ษทั เลือกบันทึกบัญชีเพื่อรับรู ้ผลกระทบดังกล่าว ในปี 2562
19. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั เสี ยภาษีเงินได้ตามรายละเอียด ดังนี้
อัตราร้อยละ

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในต่างประเทศ
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2561

2560

20
10, 24

20
10, 24

19.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

(หน่วย :
บาท)

งบการเงินรวม
บันทึกใน

1 มกราคม
2561
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อม
คุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
จากประมาณการค่าใช้จ่าย
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา
จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จากการตีราคาทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้นจาก
การรวมธุรกิ จ

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ผลต่างจาก
การแปลง
ค่างบ
การเงิน

31 ธันวาคม
2561

152,248

-

(9,488)

-

-

142,760

136,633

-

33,152

-

-

169,785

840,503
-

811,702

116,015
-

185,598
-

(24,785)

1,142,116
786,917

(10,453,256)
-

(1,341,556)
(35,211,060)
(8,506,175)

(796,243)
1,140,603
-

-

(74,867)
2,713,465
-

(12,665,923)
(31,356,992)
(8,506,175)

(9,323,872)

(44,247,089)

484,039

185,598

2,613,812

(50,287,512)
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1 มกราคม
2560
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา
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31 ธันวาคม
2560

191,975

(39,727)

-

152,248

74,554
733,193

62,079
107,310

-

136,633
840,503

(208,149)
(8,553,857)

208,149
(1,899,399)

-

(10,453,256)

(7,762,284)

(1,561,588)

-

(9,323,872)

1 มกราคม
2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
บันทึกใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บันทึกใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

152,248

(9,489)

43,147
747,484

34,227
100,748

(10,386,183)

(571,534)

(9,443,304)

(446,048)

129,767

129,767

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม
2561

142,759
77,374
977,999

(10,957,717)
(9,759,585)

1 มกราคม
2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บันทึกใน
กําไรหรื อ
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม
2560

191,975

(39,727)

-

152,248

1,178
654,342

41,969
93,142

-

43,147
747,484

(208,149)
(8,531,499)

208,149
(1,854,684)

-

(10,386,183)

(7,892,153)

(1,551,151)

-

(9,443,304)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ภาษีเงินรอการตัดบัญชี จํานวนเงิน 2.73 ล้านบาท
และ 0.12 ล้านบาท ตามลําดับ กลุ่มบริ ษทั จึงแสดงรายการดังกล่าวในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม
19.2 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ ในกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

2561

2560

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั

12,768,952

2,393,151

907,569

1,514,000

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่าง
ชัว่ คราว

484,039

1,561,588

446,048

1,551,151

13,252,991

3,954,739

1,353,617

3,065,151

รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

ผลต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

ก่อน
ภาษีเงินได้

2561
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี
เงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

2560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

13,615,727

(2,723,145)

10,892,582

-

-

-

927,987
14,543,714

(185,597)
(2,908,741)

742,390
11,634,973

-

-

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

ก่อน
ภาษีเงินได้

2561
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี
เงินได้

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

648,839

(129,767)

519,072

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
กําไรทางบัญชี ก่อนภาษี
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
อัตราภาษีที่เปลี่ยนแปลง
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีและค่าใช้จ่าย
ที่หกั เพิ่มได้
ขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้

2560

ก่อน
ภาษีเงินได้

2560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

-

สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้

-

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
2560

41,500,247
20
8,300,049

20,968,595
20
4,193,719

3,581,393
20
716,279

16,593,810
20
3,318,762

3,748,157
1,411,845

374,480
-

649,105
-

357,970
-

(505,113)
298,053
13,252,991

(736,295)
122,835
3,954,739

(11,767)
1,353,617

(611,581)
3,065,151
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20. สิ ทธิพิเศษจากการส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้
เลขที่

ลงวันที่

กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม

วันที่เริ่ มมีรายได้

วันที่สิ้นสุ ดการได้สิทธิ
ประโยชน์

59-0712-1-04-1-0

25 เมษายน 2559

กิจการผลิตยางล้อสําหรับพาหนะ

1 ตุลาคม 2559

30 กันยายน 2562

บริ ษทั ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
-

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 27,750,000 บาท มีกาํ หนดเวลาสามปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

-

ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณ
ภาษีเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ตามที่กาํ หนด
ไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 บริ ษทั ต้องแสดง
ยอดรายได้แยกเป็ นส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ ม และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับการ
การส่งเสริ ม
ส่ งเสริ ม

รวม

2561
รายได้จากการขายสิ นค้า

644,882,573

328,411,951

973,294,524

2560
รายได้จากการขายสิ นค้า

670,430,339

150,484,886

820,915,225
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับการ
การส่งเสริ ม
ส่งเสริ ม

รวม

2561
รายได้จากการขายสิ นค้า

644,882,573

70,765,203

715,647,776

2560
รายได้จากการขายสิ นค้า

670,430,339

88,661,273

759,091,612

21. ทุนเรื อนหุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
21.1 ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้น มี
มติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบี ยนบริ ษทั จํานวน 55,000,000 บาท เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการชําระค่าหุ ้น FUNG
KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD. จากทุนจดทะเบี ยนจํานวน 322,500,000
บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 377,500,000 บาทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยบริ ษทั ได้จด
ทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าแล้วในวันที่ 24 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ ประชุมผูส้ ามัญประจําปี 2561 มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่อรองรับการ
จ่ายหุ ้นปั นผล และรองรับการปรับสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 1
(NDR-W1) จํานวน 9,970,188 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้าแล้วในวันที่ 9 เมษายน 2561
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21.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 มีมติอนุ มตั ิให้ปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษทั รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) จากราคาใช้สิทธิ เดิ ม 3 บาทต่อหุ ้น อัตราการ
ใช้สิทธิ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญเป็ นราคาใช้สิทธิ ใหม่ 2.93 บาทต่อหุ ้น อัตราการใช้
สิ ทธิ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.03 หุ ้นสามัญ
ในการประชุม วิส ามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 2/2559 เมื่อ วัน ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2559 ผูถ้ ือ หุ ้นได้มีมีม ติจดั สรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ ้นสามัญจํานวน 107,500,000 หุ ้น โดยออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
สามัญเดิ ม โดยได้รับการจัดสรรในอัตราสองหุ ้นสามัญเดิมต่อหนึ่ งหน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่ตอ้ ง
ชําระเงิ น โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้ อายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ไม่เกิ น 2 ปี นับจากวันที่ ออก โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่
ราคาตามสิ ทธิ ที่กาํ หนดไว้มูลค่า 3 บาทต่อหุ ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นได้ในเดื อนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปี วันใช้
สิ ทธิ ครั้งแรก ตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ในระหว่างปี จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงมีดงั นี้ :
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
(หน่วย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หมดอายุ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

106,649,454
(36,670,350)
(69,979,104)
-

22. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงิ นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี สุ ทธิ จากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงิ นสํารองนี้ จะมีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจด
ทะเบี ยน เงิ นสํารองนี้ จะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลได้
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23. เงินปันผลจ่าย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญบริ ษทั ในอัตรา 40 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล สําหรับจํานวนหุ ้น 270,850,000 หุ ้น
รวมเป็ นหุ ้นปั นผลทั้งสิ้ น จํา นวน 6,771,250 หุ ้น มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นมูลค่า 6,771,250 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุ ้นปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 0.025 บาท
- จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ ้นละ 0.028 บาท สําหรับหุ ้นจํานวน 270,850,000 หุ ้น รวมจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด
จํานวน 0.76 ล้านบาท
โดยบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2561
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลจาก
กําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.097 บาท จํานวน 215 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผล
ทั้งสิ้ น 20.85 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
24. กําไรต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ ชาํ ระแล้วและออกจําหน่ ายอยู่ในระหว่างงวด
ในการคํา นวณกํา ไร (ขาดทุน ) ต่อ หุ ้น ปรับ ลด จํา นวนหุ ้น สามัญ ถัว เฉลี ่ย ได้ป รับ ปรุ ง ด้ว ยจํา นวนหุ ้น สามัญ
เที ยบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมด
ในการคํานวณจํานวนหุ ้นสามัญที่ เพิ่มขึ้นหากมีการใช้สิทธิ บริ ษทั คํานวณว่าหากนําเงิ นที่ ได้รับจากการใช้สิทธิ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลืออยู่ดงั กล่าวมาซื้ อหุ ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยระหว่างงวดเพื่อกําหนด
จํานวนหุ ้นสามัญที่ ตอ้ งออกเพิ่ม แล้วนําจํานวนหุ ้นสามัญส่ วนเพิ่มดังกล่าวมารวมกับหุ ้นสามัญที่ มีอยู่ ทั้งนี้ ไม่มี
การปรับปรุ งใดๆ ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23 บริ ษทั จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญบริ ษทั ในอัตรา 40 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล
สํา หรับ จํา นวนหุ ้น 270,850,000 หุ ้น รวมเป็ นหุ ้น ปั น ผลทั้ง สิ ้ น จํา นวน 6,771,250 หุ ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1
บาท ณ วัน ที่ 24 เมษายน 2561 จํา นวนหุ ้นปั นผลที่ขายได้ท้ งั สิ้ น 6,771,054 หุ ้น รวมเป็ นมูลค่า 6,771,054 บาท
และตัด หุ ้น คงเหลือ ทั้ง จํา นวน คิด เป็ นอัต ราการจ่า ยหุ ้น ปั น ผล ในอัต ราหุ ้น ละ 0.025 บาท บริ ษ ทั ได้ป รับ ปรุ ง
จํา นวนหุ ้น สามัญ โดยถือ เสมือ นว่า การเปลี่ย นแปลงจํา นวนหุ ้น ได้เ กิ ด ขึ้ น ตั้ง แต่ว นั เริ่ ม ต้น ของปี แรกที่ เ สนอ
รายงาน จึ งมีผลให้กาํ ไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่เคยรายงานไว้
ตามที่ปรับปรุ งใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่ปรับปรุ งใหม่
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุ ้น)
กําไรต่อหุ ้น (บาท)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุ ้น)
กําไรต่อหุ ้น (บาท)

16,865,298

16,865,298

13,528,659

13,528,659

215,465,753
0.0783

222,236,807
0.0759

215,465,753
0.0628

222,236,807
0.0609

16,865,298

16,865,298

13,528,659

13,528,659

245,059,995
0.0688

251,831,049
0.0670

245,059,995
0.0552

251,831,049
0.0537

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงการคํานวณได้ ดังนี้

กําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
(พันบาท)
(พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

28,689

16,865

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
สิ ทธิซ้ื อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

28,689
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16,865

งบการเงินรวม
จํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2561
2560
(พันหุ ้น)
(พันหุ ้น)
289,938

222,237

-

29,594

289,938

251,831

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ ้น
2561
2560
(บาท)
(บาท)
0.0990

0.0759

0.0990

0.0670

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่เคยรายงานไว้
ตามที่ปรับปรุ งใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้ ตามที่ปรับปรุ งใหม่
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสําหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุ ้น)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุ ้น)
กําไรต่อหุ้น (บาท)

16,865,298

16,865,298

13,528,659

13,528,659

215,465,753
0.0783

222,236,807
0.0759

215,465,753
0.0628

222,236,807
0.0609

16,865,298

16,865,298

13,528,659

13,528,659

245,059,995
0.0688

251,831,049
0.0670

245,059,995
0.0552

251,831,049
0.0537

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั หมดอายุ ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่มีผลกระทบของหุน้
สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี 2561
25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทํา
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ง
ค่าโฆษณา
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
อื่นๆ
รวม

454,790,561

540,603,496

479,170,224

513,660,746

144,368,249
168,461,514
39,747,408
48,371,505
8,015,993
4,623,817
12,180,457
8,369,147
73,049,945
961,978,596

3,019,254
137,677,487
36,439,926
36,654,597
3,039,740
3,339,511
12,973,162
5,154,554
22,779,364
801,681,091

(723,584)
121,506,234
33,699,297
35,928,913
3,186,994
2,709,963
9,349,746
6,344,199
20,617,049
711,789,035

2,787,318
121,244,683
31,472,274
34,344,452
2,977,989
3,289,511
11,541,664
4,665,867
20,373,523
746,358,027
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26. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สิ น
สถาพร" ซึ่ งบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งตามระเบียบของกองทุน พนักงานและบริ ษทั ต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของ
เงินเดือน และจะจ่ายแก่สมาชิกนั้นๆ เมื่อครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.12
ล้านบาท และจํานวน 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.25 ล้านบาท และจํานวน 0.05 ล้านบาท ตามลําดับ
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28. การปรับกระทบยอดหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่ งกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กลุ่มบริ ษทั แสดงการเปลี่ยนแปลง
หนี้ สินที่ เกิ ดจากกิ จกรรมจัดหาเงินดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นจากกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่ใช่กระแสเงินสดตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
จากธนาคาร
1 มกราคม 2561
รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด:
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
การใช้ไป
31 ธันวาคม 2561

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากธนาคาร

หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
การเงิน

56,207,632

53,800,000

38,080,866

148,088,498

(244,423,800)
264,962,218

(19,800,000)
-

(9,398,709)
-

(273,622,509)
264,962,218

80,030,915
(28,891)
156,748,074

34,000,000

28,682,157

80,030,915
(28,891)
219,430,231
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
จากธนาคาร
1 มกราคม 2560
รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด:
การใช้ไป
31 ธันวาคม 2560

รวม

เงินกู้ยืมระยะยาว
จากธนาคาร

หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
การเงิน

รวม

71,930,418

73,600,000

43,137,704

192,668,122

(15,485,039)
10,761

(19,800,000)
-

(9,056,838)
-

(44,341,877)
10,761

(248,508)
56,207,632

53,800,000

38,080,866

(248,508)
148,088,498
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เงินกู้ยืมระยสั้ น
จากธนาคาร
1 มกราคม 2561
รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด:
การใช้ไป
31 ธันวาคม 2561

รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
รายการที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด:
การใช้ไป
31 ธันวาคม 2560

รวม

54,031,633

53,800,000

38,080,866

145,912,499

(198,366,629)
269,889,761

(19,800,000)
-

(9,398,709)
-

(28,891)
125,525,874

34,000,000

28,682,157

(227,565,338)
269,889,761
(28,891)
188,208,031

เงินกู้ยืมระยสั้ น
จากธนาคาร
1 มกราคม 2560

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินกู้ยืมระยะ
หนีส้ ิ นตาม
ยาวจากธนาคาร
สั ญญาเช่ า
การเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
เงินกู้ยืมระยะ
หนีส้ ิ นตาม
ยาวจากธนาคาร
สั ญญาเช่ า
การเงิน

(หน่วย : บาท)

รวม

69,765,192

73,600,000

47,137,704

190,502,896

(15,485,051)

(19,800,000)

(9,056,838)

(44,341,889)

(248,508)
54,031,633

53,800,000

38,080,866

(248,508)
145,912,499
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29. การเปิ ดเผยเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ มื ระยะสั้น นโยบายการบัญชีสาํ หรับ
การบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็ นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ได้ภ ายในกํา หนดเวลาปกติ ของการค้า เพื่ อ จัด การความเสี่ ย งนี้ บริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อยได้ประเมิ นความสามารถ
ทางการเงินของลูกค้าเป็ นระยะๆ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินมีวนั ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
ธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ

131,239,455
6,554,569
124,972,037
156,748,074
75,589,069
-
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งบการเงินรวม
2561
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
21,450,000
9,877,249

12,550,000
18,804,908

รวม
131,239,455
6,554,569
124,972,037
156,748,074
34,000,000
75,589,069
28,682,157

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

51,298,196
3,021,318
87,678,512
56,207,632
89,784,813
-

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

35,646,069
6,554,569
92,252,884
2,311,200
125,525,874
70,973,984
-

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าอื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

งบการเงินรวม
2560
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี

40,782,534
3,021,318
89,110,785
1,059,708
54,031,634
83,838,297
-
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-

-

21,450,000
9,484,149

32,350,000
28,596,717

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
21,450,000
9,877,249

12,550,000
18,804,908

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
-

21,450,000
9,484,149

-

-

32,350,000
28,596,717

(หน่วย : บาท)

รวม
51,298,196
3,021,318
87,678,512
56,207,632
53,800,000
89,784,813
38,080,866
(หน่วย : บาท)

รวม
35,646,069
6,554,569
92,252,884
2,311,200
125,525,874
34,000,000
70,973,984
28,682,157
(หน่วย : บาท)

รวม
40,782,534
3,021,318
89,110,785
1,059,708
54,031,634
53,800,000
83,838,297
38,080,866

ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซ้ือขายกันเป็ นปกติทางการค้า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบาย
ในการบริ หารความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อ โดยมีการติดตามการชําระเงิ นของลูกหนี้ การค้าอย่างใกล้ชิด และให้
ความสําคัญต่อลูกหนี้ รายที่ คา้ งชําระนานเกิ นกําหนดแต่ละราย ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับการเรี ยกเก็บเงิ นจาก
ลูกหนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าที่จาํ เป็ นไว้ในบัญชี
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ งจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2561
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
ธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

35,594,941
34,00,000
-
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มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

95,644,514
6,554,569
124,972,037

131,239,455
6,554,569
124,972,037

156,748,073
28,682,157

75,589,069
-

156,748,073
34,000,000
75,589,069
28,682,157

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
0.25% - 0.50%
MOR
3.35% - 3.85%
MLR – 3.00%
3.80% – 11.06%

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

39,135,745
-

-

53,800,000
-

56,207,632
38,080,866

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

12,162,451
3,021,318
87,678,512

51,298,196
3,021,318
87,678,512

0.25% - 0.50%
-

89,784,813
-

56,207,632
53,800,000
89,784,813
38,080,866

3.35% - 3.85%
MLR – 3.00%
3.80% - 11.06%

ไม่มีดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2561
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากธนาคาร
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่

31,618,360
4,927,543
34,000,000
-

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

-

4,027,709
6,554,569
92,252,884
2,311,200

35,646,069
6,554,569
92,252,884
2,311,200

120,598,331
28,682,157

70,973,984
-

125,525,874
34,000,000
70,973,984
28,682,157
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(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
0.25% - 0.50%
MOR
3.35% - 3.85%
MLR – 3.00%
3.80% – 11.06%

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม

มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สิ นทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

35,264,981
-

-

5,517,553
3,021,318
89,110,785
1,059,708

40,782,534
3,021,318
89,110,785
1,059,708

0.25% - 0.50%
-

53,800,000
-

54,031,634
38,080,866

83,838,297
-

54,031,634 3.35% - 3.85%
53,800,000 MLR – 3.00%
83,838,297
38,080,866 11.06% - 3.80%

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับลูกหนี้ การค้า เพื่อลดความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2561
จํานวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนที่
จํานวนเงินเทียบเท่าเงิน
ตราต่างประเทศ
บันทึกบัญชี
บาท
เงินฝากธนาคาร
ดอลลาร์ สหรัฐ
ริ งกิตมาเลเซีย

6,796
563

32.2848
7.6965

219,420
4,330

ลูกหนี้การค้า
ริ งกิตมาเลเซีย

2,917,192

7.6965

22,452,168

171,360

32.6148

5,588,872

60,354

32.6148

1,968,434

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์
ดอลลาร์ สหรัฐ
เจ้าหนี้การค้า
ดอลลาร์ สหรัฐ
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่ องมือทางการเงินของบริ ษทั มีดงั นี้
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้ สินทางการเงิน ราคาตามบัญชี มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่ องจากหนี้ สินดังกล่าวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล้
30. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม หมายถึ ง ราคาที่ ไ ด้รั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ า ยเพื่ อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
สถานการณ์ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 2
• ข้อมูลระดับ 3

เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน
เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
หรื อโดยอ้อม สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึงนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ว ยรายการ
ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2561
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้

-

6,555

-

6,555

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้

-
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3,021

-

3,021

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการก่อสร้างอาคารโรงงานและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
จํานวน 7.93 ล้านบาท
31.2 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าสํานักงานขาย คลังสิ นค้าและบริ การอื่นๆ โดยมีจาํ นวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ดังนี้
ปี

บาท

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

227,400
72,800
300,200

31.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่เกิดจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันจํานวนเงิน 6.44 ล้านบาท สําหรับการใช้
ไฟฟ้า และการสัง่ ซื้อวัตถุดิบ
31.4 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการที่ ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิ บตั ิตาม
สัญญาซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ เป็ นจํานวนเงินรวม 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
31.5 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงิ นสิ นเชื่ อและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดังนี้
(หน่วย: บาท)
วงเงิน

งบการเงินรวม
ใช้ไป

วงเงินสิ นเชื่ อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

39,500,000
220,374,925
38,950,000
63,902,775

4,927,543
146,222,200
34,000,000
-

34,572,457
74,152,725
4,950,000
63,902,775

หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทส์ (เฉพาะคราว)
ตัว๋ เรี ยกเก็บเงิน
สิ นเชื่ อเช่าซื้ อ

12,000,000
113,416,650
33,000,000
28,312,050

6,133,600
11,158,929
27,640,322

5,866,400
102,257,721
33,000,000
671,728
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คงเหลือ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
วงเงิน
ใช้ไป
คงเหลือ
วงเงินสิ นเชื่ อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทส์ (เฉพาะคราว)
ตัว๋ เรี ยกเก็บเงิน
สิ นเชื่ อเช่าซื้ อ

30,000,000
115,000,000
38,950,000
60,000,000

4,927,543
115,000,000
34,000,000
-

25,072,457
4,950,000
60,000,000

11,500,000
90,000,000
33,000,000
28,312,050

5,655,000
11,158,929
27,640,322

5,845,000
78,841,071
33,000,000
671,728

32. การจัดการความเสี่ ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เพื่อดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั เพือ่
สร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้
33. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติดงั นี้
- พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากกําไรสะสมของผลประกอบการปี 2558 สําหรับหุ ้นสามัญจํานวน 315.39
ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 9.46 ล้านบาท
- พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนิ นงานในปี 2561 เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
34. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลสํ าหรับนักลงทุน
17. ข้ อมูลพื้นฐานสําหรับนักลงทุน
ชื่ อบริษัท :
ชื่ อย่ อ :
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
เว็บไซต์ :
ปี ทีก่ ่ อตั้ง :
วันแรกทีซ่ ื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว :
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ :
หุ้นบุริมสิทธิ :
รอบระยะเวลาบัญชี :

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
NDR
0107557000179
ผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
www.ndrubber.co.th
พ.ศ. 2533
15 มกราคม 2558
387.47 ล้านบาท
315.39 ล้านบาท
315.39 ล้านหุน้
หุน้ สามัญ หุน้ ละ 1 บาท
ไม่มี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ช่ องทางการติดต่อ
สํานักงานใหญ่
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล :
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล :
ประธานกรรมการอิสระ
อีเมล :

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
038-160707
033-047348
038-160707 ต่อ 112
033-047348
nopparat.c@ndrubber.co.th
038-160707 ต่อ 108
033-047348
wassana@ndrubber.co.th
auditcom@ndrubber.co.th
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