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เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

 ถงึแมว้่าในปี 2558 ที�ผ่านมา ราคาของวตัถุดบิหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลติยางนอก และ

ยางในรถจกัรยานยนต์จะลดลงมาค่อนข้างมาก และยอดขายในปีนี*จะสูงกว่าปีก่อนก็ตาม แต่

เนื�องจากสภาวะเศรษฐกจิทั *งในและต่างประเทศที�ยงัคงซบเซาและอยู่ในสภาวะตกตํ�า ทําให้มกีาร

แข่งขนัในตลาดค่อนขา้งสูง ส่งผลใหก้ําไรของบรษิทัในปีนี*ลดลงจากปี 2557 อย่างไรกด็ ีดว้ยความ

ร่วมมอืร่วมใจของผู้บรหิาร พนักงาน และเจา้หน้าที� ของ บรษิทั เอน็.ด.ี รบัเบอร ์จํากดั (มหาชน) 

ทุกท่าน ทาํใหบ้รษิทัฯ ผ่านช่วงเวลาดงักล่าวมาไดอ้ยา่งราบรื�น 

 สาํหรบัในปี 2559 นั *น ถงึแมจ้ะมกีารคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของประเทศไทยจะยงัไม่ฟื*นตวั

มากนัก รวมทั *งปญัหาภยัแล้งที�ยงัคงมอียู่ ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิไม่มากกน้็อย 

อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ ก็จะยงัคงมุ่งมั �นที�จะพฒันาเพื�อให้บรษิทัฯ มคีวามก้าวหน้า โดยวางแผนการ

ดําเนินการต่างๆ อย่างชดัเจน เพื�อให้มกีารเติบโตของอตัรากําไรได้ตามเป้าหมายที�วางไว้ เพื�อ

ตอบสนองผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ ใหคุ้ม้ค่าที�ทุกท่านเลอืกมารว่มลงทุนกบัเรา 
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เอกสารแนบ 
 เอกสารแนบ 1 รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและงบการเงิน 
 เอกสารแนบ 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 
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นายพงษ์ศักดิ" สวัสดิ"วรรณ 

� ประธานกรรมการ 

 

 

ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 

� กรรมการอิสระ 

� ประธานกรรมการตรวจสอบ 

� ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

 

� กรรมการ 

 

 

นายธีรศักดิ" สว่างเนตร 

 

� กรรมการอิสระ 

� กรรมการตรวจสอบ 

� กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

นายชัยสทิธิ"  สัมฤทธิวณิชชา 

 

� กรรมการ 

� กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

� กรรมการผู้จดัการ 

 

นายโกวิท คริสธานินทร์ 

 

� กรรมการอิสระ 

� กรรมการตรวจสอบ 

 

 

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 

 

� กรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท  

1. นายพงษ์ศักดิ"  สวัสดิ"วรรณ ประธานกรรมการ 
2. ดร. ศริดา จารุตกานนท์  กรรมการอิสระ 
3. นายชัยสิทธิ"  สัมฤทธิวณิชชา  กรรมการ 
4. นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา  กรรมการ 
5. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 
6. นายธีรศักดิ" สว่างเนตร กรรมการอิสระ 
7. นายโกวิท คริสธานินทร์ กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการตวจสอบ  
1. ดร. ศริดา จารุตกานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธีรศักดิ" สว่างเนตร กรรมการตรวจสอบ 
3. นายโกวิท คริสธานินทร์ กรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. ดร. ศริดา จารุตกานนท์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายชัยสิทธิ"  สัมฤทธิวณิชชา  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายธีรศักดิ" สว่างเนตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 

 
วสัิยทัศน์องค์กร 

“เราจะเป็นผู้ นําอันดบัหนึ!งของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจกัรยานยนต์ ในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการ
ผลิต และความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

 
พันธกิจ 
 “เราจะคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยของผู้ บริโภค รวมทั Aงการอนุรักษ์
สิ!งแวดล้อม ในทกุๆ กิจกรรมของบริษัทฯ” 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

บริษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดงันี A 

1. ต้องการเป็นหนึ!งใน 3 อนัดบัแรกของบริษัทในอตุสาหกรรมการผลิตยางรถจกัรยานยนต์ในประเทศภายใน ปี 2560  

2. ต้องการจะขยายส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยตั Aงเป้าหมายการเพิ!มยอดขายจากทั Aง
ตลาดภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศเพิ!มขึ Aนร้อยละ 25 ในปี 2559 

3. ต้องการเน้นการรักษาคณุภาพของสินค้า และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเพื!อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาวและสามารถนําเป็นจุดขายใน
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การแข่งขันกับคู่แข่งทางด้านราคาในตลาด และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ และมุ่งเน้นขบวนการผลิตที!ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษตอ่สิ!งแวดล้อมและชมุชน 

4. ปฏิบตัิตามกฎบตัรต่างๆ เพื!อให้สินค้ามีคุณสมบตัิ ที!สอดคล้องกับข้อกําหนดของแต่ละประเทศ ทําให้ได้รับการ
รับรองคณุภาพจากหลายๆ ประเทศเช่น มอก.(มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and 
Industrial Research Institute of Malaysia - ประเทศมาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยุโรป) BIS 
(มาตรฐานอตุสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) เป็นต้น   
 

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ 
ปี การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ 

2557 - เพิ!มทนุจดทะเบียนอีก 35 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วน 
- สร้างอาคารสํานกังานใหม่ และโกดงัเพื!อเก็บสินค้า แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 
- บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากดั จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี!ยนชื!อเป็น “บริษัท เอ็น.ดี. รับ

เบอร์ จํากดั (มหาชน)” และจดทะเบียนเปลี!ยนแปลงมลูคา่หุ้นที!ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  
และเพิ!มทุนจดทะเบียนอีก 65 ล้านหุ้ น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื!อเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ!มทุนต่อ
ประชาชน ผู้บริหาร(ที!ไม่เป็นกรรมการ)และพนักงานของบริษัท ทนุจดทะเบียนทั Aงหมด เป็น 215 ล้านบาท 
เตรียมพร้อมทั Aงนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

- ทําบนัทกึข้อตกลงการจดัซื Aอกบับริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากดั เพื!อผลิตและจดัจําหน่ายยางรถจกัรยานยนต์
ในการขยายตลาด OEM ภายในประเทศ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการจดลิขสิทธิeสินค้า  

2558 - นําหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเปิด ซื Aอขาย วนัแรก เมื!อวันที! 15 
มกราคม 2558 

- การก่อสร้างอาคาร สําหรับผสมยาง และติดตั Aงเครื!องผสมยางเพิ!มเติม อีก 1 เครื!อง เสร็จเรียบร้อย ทําให้
บริษัทสามารถขยายกําลังการผลิตยางนอกจาก 200,000 เส้นต่อเดือน เป็น 300,000 เส้นต่อเดือน ตั Aงแต่
เดือนพฤษภาคม  

- ย้ายสายการผลิต ของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั มายงัอาคารหล่อดอกยางเก่า 
- ทําบนัทกึข้อตกลงกบั บริษัท CEAT Limited ซึ!งเป็นลกูค้าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใต้

เครื!องหมายการค้า “CEAT” ตั Aงแตเ่ดือน พฤษภาคม 2558โดยมีการซื Aอขายครั Aงแรก เมื!อไตรมาส 3 ปี 2558 
 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 กลุ่มบริษัท เอ็น.ดี. ประกอบด้วย 2 บริษัท คือ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ!งเป็นบริษัทหลกั และบริษัท 
เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั เป็นบริษัทย่อย โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดงันี A 

บริษัท โครงสร้างการถือหุ้น 
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) (NDR) 

ทนุจดทะเบียน 215 ล้านบาท มลูค่าหุ้นที!ตราไว้ 1 บาท 
- กลุ่มครอบครัว สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้น จํานวน 

149,869,600 หุ้น คดิเป็น 69.77% 
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย จํานวน 65,130,400 หุ้น คดิเป็น 

30.23 %  
(ณ วนัที! 6 กรกฎาคม 2558) 

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกัด (NDI) 
ทนุจดทะเบียน 6.10 ล้านบาท มลูค่าหุ้นที!ตราไว้ 100 บาท 

- บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้น 
จํานวน 55,978 หุ้น คดิเป็น 91.77% 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และจําหน่าย ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และเป็น

ตวัแทนจําหน่ายแบตเตอรี!  สําหรับบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายชิ Aนส่วนยาง
สําหรับยานยนต์  

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 โครงสร้างรายได้ของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม ปี 2556, 2557 และ 2558 เป็นดงันี A 
โครงสร้างรายได้แบง่ตามภมูิศาสตร์ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายต่างประเทศ 381.27 44.26           374.13 46.99           201.60 25.29

รายได้จากการขายในประเทศ 471.73 54.76           413.13 51.89           590.11 74.04

รายได้จากการขายรวม           853.00 99.02           787.26 98.89           791.71 99.33

รายได้อื!นๆ               8.43 0.98               8.87 1.11               5.32 0.67

รายได้รวม           861.43 100.00           796.13 100.00           797.03 100.00

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

 
 
โครงสร้างรายได้แบง่ตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยางนอกรถจักรยานยนต์ 483.07 56.63 455.2 57.84 474.44 59.93

ยางในรถจักรยานยนต์ 242.27 28.4 209.4 26.61 182.51 23.05

แบตเตอรี!รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 50.16 5.88 43.81 5.57 55.36 6.99

ชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจากยาง 39.84 4.67 41.37 5.26 49.33 6.23

รายได้อื!นๆ 37.66 4.42 37.22 4.73 30.07 3.80

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

1. ยางนอกรถจักรยานยนต์ 
ยางนอกรถจกัรยานยนต์ ที!ใช้กนัในปัจจุบนั สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะโครงสร้าง ของยางเป็น มี 2 ประเภท คือ 

ยางนอกที!มีโครงสร้างยางแบบเรเดียล (Radial Ply) และยางนอกที!มีโครงสร้างเป็นชั Aนผ้าใบวางเฉียงสลับกัน (Bias Ply) 
ลกัษณะดงัรูป 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
โครงสร้างแบบชั Aนผ้าใบวางเฉียงสลบักนั (Bias Ply)      โครงสร้างแบบเรเดียล (Radial Ply) 
รูปที� 1 : ลกัษณะโครงสร้างของยางนอกรถจกัรยานยนต์ 
 

โดยบริษัทฯ มีผลิตยางนอกประเภทที!มีโครงสร้าง แบบ Bias ply เท่านั Aน ซึ!งยางนอกประเภท Bias ply จะแบ่งได้ 2 
ประเภท เช่นกนั คือ ยางนอกชนิดที!ไม่ต้องใช้ยางใน (Tubeless) และ ยางนอกชนิดที!ต้องใช้ยางใน (Tube type) โดยมี
รายละเอียดดงันี A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 2 : โครงสร้างยางนอกประเภทที!ต้องใช้ยางใน (Tube type) และ ยางนอกที!ไม่ต้องใช้ยางใน (Tubeless) 
 

ยางนอกประเภทที�ต้องใช้ยางใน (Tube type) ยางนอกชนิดนี A มีส่วนประกอบที!สําคญัคือ หน้ายาง ไนล่อน และ 
ลวด เมื!อนําไปประกอบกบักระทะล้อ เพื!อใช้งานต้องใช้ยางในร่วมด้วยทกุครั Aง เนื!องจากตวัยางไม่สามารถกกัเก็บลมได้ด้วย
ตวัเอง โดยในการใช้งานต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกบัขนาดของกระทะล้อ และต้องเติมลมให้มีแรงดนัที!เหมาะสม ปัจจุบนั 
ในตา่งประเทศ มีแนวโน้มใช้ยางนอกชนิดนี Aน้อยลง แตสํ่าหรับในประเทศไทย ยางชนิดนี Aยงัได้รับความนิยมมากกว่ายางชนิดที!
ไม่ต้องใช้ยางใน (Tubeless) 
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ข้อดีของยางประเภทนี Aคือ ราคาถูก เมื!อยางเสียหายจะมีต้นทุนในการเปลี!ยนไม่สูงมากนกั และหาซื Aอได้ง่ายกว่า 
ยางนอก ประเภท Tubeless แตมี่ข้อเสีย คือ เมื!อเกิดการรั!วซมึลมจะออกจากยางอย่างรวดเร็ว หากขบัรถด้วยความเร็วอาจทํา
ให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ และจะต้องหมั!นเตมิลมให้แรงดนัลมมีความเหมาะสมอยู่เสมอ เนื!องจากหากลมแรงดนัลมน้อยเกินไปจะทํา
ให้ยางนอกเสียดสีกบัยางใน จะทําให้เกิดการรั!วซมึได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที� 3 : การประกอบยางนอก ชนิด Tube type กบักระทะล้อ 
 

ยางนอกประเภทที�ไม่ต้องใช้ยางใน (Tubeless) ยางนอกชนิดนี A จะมีส่วนประกอบ เหมือนกับยางนอกชนิด 
Tube type แตจ่ะมีส่วนประกอบพิเศษ คือ Inner liner ซึ!งอยู่บริเวณด้านในสดุของยางนอก ทําหน้าที!กกัเก็บลม ทําให้ยางชนิด
นี Aสามารถเก็บลมได้โดยไม่ต้องใช้ยางใน ลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับยาง Tube type คือ จะต้องเลือกขนาดยางให้
เหมาะสมกบักระทะล้อ โดยกระทะล้อที!ใช้สําหรับยางชนิดนี A ต้องเป็นกระทะล้อสําหรับยาง Tubeless เท่านั Aน ปัจจุบนัยางนอก
ชนิดนี A มีแนวโน้มการใช้งานมากขึ Aน ในตา่งประเทศ และยงัได้รับความนิยมไม่มากนกัในประเทศไทย  

ข้อดีของยางประเภทนี Aคือ สามารถใช้งานได้สะดวกเนื!องจาก ไม่ต้องใช้ยางใน และเมื!อเกิดปัญหายางรั!ว ลมจะไม่
หมดโดยทนัที โดยลมจะคอ่ยๆ ออกจากยาง ทําให้ลดการเกิดอบุตัเิหตไุด้ แตอ่ย่างไรก็ดี ยางชนิดนี Aก็มีข้อเสียคือ ราคาค่อนข้าง
แพง เมื!อเทียบกบัยางนอก ชนิด Tube type และเมื!อยางนอกชนิดนี Aเกิดการเสียหาย จะปะซ่อมได้ยาก จะต้องเปลี!ยนเป็นเส้น
ใหม่ 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 4 : การประกอบยางนอก ชนิด Tubeless กบักระทะล้อ 
ปัจจบุนั บริษัทฯ ผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต์ ชนิด Tubeless และ ชนิด Tube type รวมทั Aงหมด 285 รุ่น 
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2. ยางในรถจักรยานยนต์ 
ยางในรถจกัรยานยนต์ เป็นชิ Aนส่วนที!ใช้กกัเก็บลม ใช้ร่วมกบัยางนอก ชนิด Tube type ผลิตจากยางธรรมชาติ ซึ!งมี

คณุสมบตัใินการกกัเก็บลม และยืดหยุ่นที!ดี ในการใช้งานนั Aน ต้องใช้ร่วมกบัยางนอก ชนิด Tube type โดยต้องเลือกขนาดยาง
ใน ให้เหมาะสมกบัขนาดของยางนอก และเตมิลมให้มีแรงดนัที!เหมาะสมด้วย 

ปัจจบุนั มีปริมาณการใช้ยางในลดลง โดยเฉพาะ ในตา่งประเทศ เนื!องจากผู้บริโภคนิยมใช้ยางนอก Tubeless มาก
ขึ Aน บริษัทฯ มีการผลิตยางในทั Aงหมด 41 รุ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที� 5 : รูปยางในรุ่นตา่งที!ผลิตโดยบริษัท 
 

3. แบตเตอรี�  
เนื!องจากบริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายแบตเตอรี!  ทั Aงสําหรับรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ตั Aงแต่เริ!มก่อตั Aงบริษัท โดย

เป็นตวัแทนจําหน่ายแบตเตอรี! ยี!ห้อ FB และ 3K โดยแบตเตอรี!รถยนต์ จะจําหน่ายให้บริษัทที!เกี!ยวโยงกนั เพื!อเพิ!มช่องทางการ
จําหน่าย และเป็นการซื Aอขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี! รถจักรยานยนต์จะจําหน่ายให้กบัตวัแทนจําหน่าย ซึ!งส่วนใหญ่
เป็นตวัแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต์ อยู่แล้ว 

 
 
 
 

 
 
รูปที� 6 : รูปแบตเตอรี! ที!บริษัทฯ เป็นตวัแทนจําหน่าย 
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4. ชิ Pนส่วนยานยนต์ที�ผลิตจากยาง 
ชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจากยาง เป็นผลิตภณัฑ์ที!ผลิตโดย บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั ซึ!งเป็นบริษัทย่อย โดย

วตัถุดิบหลักในการผลิตชิ Aนส่วนดังกล่าว คือ ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ลักษณะชิ Aนงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท ตามวธีิการผลิต คือ 

ชิ Pนส่วนยางที�ผลิตจากกระบวนการอัดขึ Pนรูป (Compression) เป็นการขึ Aนรูปโดยการใช้เครื!องอดัขึ Aนรูป โดยใช้
แม่พิมพ์ ลกัษณะชิ Aนงานที!ได้จะมีลกัษณะเหมือนแม่พิมพ์ที!ใช้ ชิ Aนงานในกลุ่มนี Aได้แก่ โอริง, ซีล, ปะเก็นยาง และบชุ เป็นต้น 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
รูปที� 7 : รูปชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจากยาง ผลิตโดยกระบวนการอดัขึ Aนรูป 
 

ชิ Pนส่วนยางที�ผลิตจากกระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็นกระบวนการผลิตชิ Aนส่วนยาง โดยกระบวนการ อดัรีด
ผ่านหวัดายน์ รูปร่างชิ Aนงานจะเป็นไปตามแบบของหวัดายน์ ชิ Aนงานในกลุ่มนี Aได้แก่ ยางรองขอบประต,ู ยางขอบกระจก และ
ทอ่ลําเลียงตา่งๆ เป็นต้น 
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รูปที� 8 : รูปชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจากยาง ผลิตโดยกระบวนการอดัรีด 
 

5. รายได้จากการขายและบริการอื�นๆ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอื!นๆ เช่น รายได้จากการขายยางคอมปาวด์ สําหรับทําหน้ายางหล่อดอกยางรถรถยนต์ 

โดยลกูค้าหลกัจะเป็นบริษัทที!เกี!ยวโยงกนั นอกจากนี Aยงัมีรายได้ จากการขายยางรองกระทะล้อ ซึ!งเป็นชิ Aนส่วนสําหรับประกอบ
ยางล้อรถจกัรยานยนต์ ที!ขายไปพร้อมกบัยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต์ ให้ลูกค้า ที!รับจ้างผลิต (Original equipment 
manufacturer: OEM) ในประเทศ ซึ!งผลิตโดย บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั ที!เป็นบริษัทย่อย 

 
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
เนื!องจาก บริษัทฯ มีนโยบายการ ขยายฐานลกูค้า และรักษาลกูค้าเดมิไว้ จงึได้กําหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ดงันี A 
1) คณุภาพของผลิตภณัฑ์  

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ บริโภค ดังนั Aน จึงได้กําหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในทุกๆ กระบวนการผลิต อย่างเข้มงวด เพื!อให้ผู้ บริโภคได้รับสินค้าที!มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที!
กําหนด ดงันั Aน บริษัทฯ จึงได้พัฒนากระบวนการผลิต จนได้รับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั Aงมาตรฐานในประเทศ 
ได้แก่ มาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ จากต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน E-mark (ยุโรป), มาตรฐาน 
SIRIM (มาเลเซีย), มาตรฐาน BIS (อินเดีย) นอกจากมาตรฐานผลิตภณัฑ์แล้ว บริษัทฯ ยงัได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 
ISO9001:2008 อีกด้วย 

2) การวจิยัและการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
เนื!องจากตลาดยางรถจกัรยานยนต์ปัจจุบนัเป็นตลาดที!มีการแข่งขันกนัสูง และสินค้าจากผู้ผลิตเกือบทกุราย

แทบไม่มีจดุเดน่เป็นของตนเอง จึงทําให้ผู้บริโภคแทบจะไม่รับรู้ในเรื!องของแบรนด์และความโดดเด่นของแต่ละแบรนด์ เราจึง
ให้ความสําคญัในการวิจยัและพฒันาสินค้า เพื!อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ให้ชดัเจน และจะทําให้
สินค้าเป็นที!จดจําและสามารถเป็นผู้ นําในตลาดยางรถจกัรยานยนต์ได้อย่างยั!งยืน โดยแบง่การวจิยัและพฒันาออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 

1. การวจิยัพฒันาผลิตภณัฑ์เดมิ เพื!อให้มีต้นทนุที!ตํ!าลง โดยสามารถคงไว้ซึ!งคณุภาพที!ได้มาตรฐาน 
2. การค้นคว้าวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื!อให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 

 
 ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

แบง่ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ได้ดงันี A 
1) สินค้าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมายสําหรับยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ ของบริษัท แบง่ได้เป็น 4 ประเภท ดงันี A 
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- ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จดัจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่าย ซึ!งกระจายอยู่ทั!ว
ประเทศ โดยตวัแทนจําหน่ายดังกล่าวจะจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผู้ บริโภคสําหรับเป็นยาง
ทดแทนยางที!สกึหรอ ลกูค้ากลุ่มนี A ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจกัรยานยนต์ ซึ!งจะขายตอ่ให้ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์หรือผู้บริโภค
ทั!วไป ภายใต้เครื!องหมายการค้าชื!อ ND Rubber 

- รับจ้างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็นการผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ 
ภายใต้เครื!องหมายการค้าที!ผู้ ว่าจ้างกําหนด ซึ!งปัจจุบนั บริษัทรับจ้างผลิตอยู่ 2 ยี!ห้อ ได้แก่ June และ YTEQ รวมถึงการ
ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื!อนําไปประกอบรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื!องหมายการค้า ND Rubber ให้กับลูกค้า ซูซูกิ 
(Suzuki) ซึ!งเป็นผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์ชั Aนนํา  

- กลุ่มผู้ ผลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกค้ากลุ่มนี Aเป็นลูกค้าหลักของบริษัท โดยปัจจุบนั มีลูกค้าในกลุ่มนี A 2 รายคือ Fung 
Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. ซึ!งเป็นลกูค้ารายใหญ่ ที!ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทฯ รับจ้างผลิตยางนอก
ภายใต้เครื!องหมาย FKR และลูกค้า CEAT ซึ!งเป็นลูกค้า ที!ประเทศอินเดีย ซึ!งบริษัทฯ รับจ้างผลิตยางนอก ภายใต้
เครื!องหมายการค้า CEAT   

- ตลาดทดแทนตา่งประเทศ (REM) เป็นการส่งออกภายใต้เครื!องหมายการค้า ND Rubber ซึ!งลูกค้ากลุ่มนี Aได้แก่ลูกค้าที!อยู่
ในประเทศ ลาว  พม่า ฟิลิปปินส์ ญี!ปุ่ น และ อินเดีย เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี Aเป็นลูกค้าที!อยู่ต่างประเทศ ซึ!งจะนําเข้าสินค้า 
เพื!อไปจําหน่ายตอ่ภายในประเทศนั Aนๆ 

2) สินค้าประเภทแบตเตอรี�  
สามารถแบง่กลุ่มลกูค้าเป็น 2 กลุ่ม ดงันี A 

- ลูกค้าตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี! รถจักรยานยนต์  ได้แก่ ตวัแทนจําหน่ายสินค้า ที!กระจายอยู่ทั!วประเทศ ซึ!งเป็นกลุ่ม
เดียวกบักลุ่มจดัจําหน่ายยางรถจกัรยานยนต์ โดยตวัแทนจําหน่ายดงักล่าวจะขายตอ่ไปยงัร้านซอ่มตอ่ไป 

- บริษัทที!เกี!ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัทในกลุ่มที!ได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล์ ขสมก. ซึ!งจําเป็นต้องซื Aอแบตเตอรี!
รถยนต์เพื!อการซ่อมแซม และเปลี!ยนแทน เพื!อการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็น
การซื Aอใช้ภายในกิจการ เพื!อนําไปเปลี!ยนยานพาหนะที!ใช้ในกิจการของบริษัทที!เกี!ยวข้องกนันั Aนๆ 

3) สินค้าประเภทชิ Pนส่วนจากยาง 
สินค้าประเภท ชิ Aนส่วนยาง เป็นสินค้าที!ผลิตโดย NDI โดยชิ Aนส่วนจากยางดงักล่าว ส่วนใหญ่เป็นชิ Aนส่วนยานยนต์ ดงันั Aน

ลูกค้าในกลุ่มนี Aจะเป็น ผู้ผลิตชิ Aนส่วนและอุปกรณ์ลําดบัที! 1 หรือ 2 (First Tier หรือ Second Tier) เช่น บริษัท ไทยซมัมิท มิท
ซูบะ อีเล็คทริค แมนแูฟ็คเจอริ!ง จํากดั บริษัท แอร์โรคลาส จํากดั เป็นต้น  

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 กําลังการผลิตการจัดหาผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจบุนั บริษัทมีโรงงานตั Aงอยู่ที! จงัหวดัชลบรีุ โดยมีพื Aนที!ทั Aงหมด 88 ไร่ 1 งาน 31 ตารางเมตร ซึ!งพื Aนที!ใช้สําหรับการ
ดําเนินงานประมาณ 50% ของพื Aนที!ทั Aงหมด ซึ!งประกอบด้วย 5 อาคารหลกั ได้แก่ โรงผลิตยางในและยางนอก, โรงผลิตสําหรับ 
NDI, อาคารผสมยาง, อาคารคลงัสินค้า และอาคารสํานกังาน และโรงอาหาร 
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ปัจจบุนับริษัทได้จําแนกรายละเอียดกําลงัการผลิตและปริมาณการผลิตจริงได้ดงันี A 

 
 
 วัตถุดบิที�ใช้ในการผลิต 
 วตัถดุิบหลกัที!ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าในปี 2558 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี A 

- ยางธรรมชาต ิคดิเป็นปริมาณ ร้อยละ 19.49 ของมลูค่าของวตัถุดิบที!สั!งซื Aอทั Aงหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางที!มา
จากต้นยางพารา ซึ!งซื Aอภายในประเทศทั Aงหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตยางนอก และยางใน
รถจกัรยานยนต์ 

- ผงคาร์บอน (เขม่าดํา) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 17.72 ของมลูค่าของวตัถุดิบที!สั!งซื Aอทั Aงหมด ผลิตจาก By product 
จากกระบวนการกลั!นนํ Aามนั  เขม่าดํา เป็นสารช่วยเสริมความแข็งแรงให้กบัยางที!นํามาผลิตชิ Aนงาน 

- ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 18.43 ของมูลค่าของวตัถุดิบที!สั!งซื Aอทั Aงหมด ยางสงัเคราะห์ เป็นวตัถุดิบที!
สั!งซื Aอจากต่างประเทศ นํามาใช้เพื!อเสริมคณุสมบตัิพิเศษให้กบัชิ Aนงาน เพิ!มเติม เช่นคณุสมบตัิการทนการสึกหรอ 
และ การทนนํ Aามนั เป็นต้น 

- ไนล่อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 9.52 ของมูลค่าของวตัถุดิบที!สั!งซื Aอทั Aงหมด นํามาใช้สําหรับการผลิตยางนอก
รถจกัรยานยนต์ เพื!อเพิ!มความแข็งแรง ให้กบัผลิตภณัฑ์ 

- ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 3.04 ของมลูค่าของวตัถุดิบที!สั!งซื Aอทั Aงหมด โดยลวดดงักล่าวนํามาเป็นส่วนประกอบ
สําหรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ!งทําหน้าที!เป็นตัวรักษารูปทรง และเพิ!มความแข็งแรงให้กับตัวยาง
รถจกัรยานยนต์ 

- สารเคมีตา่งๆ คดิเป็นปริมาณ ร้อยละ 14.83 ของมลูคา่ของวตัถดุบิที!สั!งซื Aอทั Aงหมด สารเคมี เหล่านี A เป็นสารที!ช่วยให้
ยางคงรูป  

- จุ๊บวาล์ว คดิเป็นปริมาณ ร้อยละ 5.04 ของมลูคา่ของวตัถุดิบที!สั!งซื Aอทั Aงหมด จุ๊บวาล์ว เป็นส่วนประกอบสําหรับยาง
ใน เพื!อใช้เตมิลม ส่วนใหญ่สั!งซื Aอจากตา่งประเทศ  

 ในการสั!งซื Aอวตัถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายแต่ละรายนั Aน แผนกจดัซื Aอจะจดัทําข้อมลูเปรียบเทียบเงื!อนไขของ
ผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายปีละครั Aง เพื!อใช้เป็นฐานข้อมลูสําหรับการสั!งซื Aอ หากมีผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายรายใหม่เข้ามาในช่วง
ระหว่างปี บริษัทจะดําเนินการเปรียบเทียบกบัผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายรายเดิมที!มี และจัดเก็บเป็นฐานข้อมลูไว้ ทั Aงนี Aบริษัทมี

ลําดับ ผลิตภัณฑ์ ดําเนินงานโดย หน่วย 2556 2557 2558

ยางนอก NDR เส้น / ปี

ปริมาณการผลิตสูงสุด 2,400,000 2,400,000 3,000,000

ปริมาณการผลิตจริง 2,254,910 2,170,325 2,331,142

อัตราการใช้กําลังการผลิต % 93.95 90.43 77.70

ยางใน NDR เส้น / ปี

ปริมาณการผลิตสูงสุด 7,200,000 7,200,000 7,200,000

ปริมาณการผลิตจริง 5,796,654 4,960,840 4,539,486

อัตราการใช้กําลังการผลิต % 80.51 68.90 63.05

ผลิตภัณฑ์ชิPนส่วนจากยาง NDI กก. / ปี

ปริมาณการผลิตสูงสุด 171,000 171,000 448,200

ปริมาณการผลิตจริง 164,081 157,743 338,160

อัตราการใช้กําลังการผลิต % 95.95 92.25 75.45

1

2

3
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นโยบายการกระจายการสั!งซื Aอ และจะลดสดัส่วนการสั!งซื Aอหากพบว่า เริ!มมีการสั!งซื Aอวตัถุดิบกบัผู้จดัจําหน่ายรายใดรายหนึ!ง
มากเกินไป และจะพิจารณาเรื!องคณุภาพวตัถดุบิเป็นปัจจยัสําคญั ในปัจจบุนับริษัทไม่มีการพึ!งพิงผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายเกิน
กว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั!งซื Aอวตัถุดิบทั Aงหมด บริษัทไม่มีนโยบายการทําสัญญาซื Aอขาย กบัผู้ผลิตหรือผู้ จัดจําหน่าย แต่
สําหรับวตัถดุบิหลกั คือยางธรรมชาต ินั Aน บริษัทฯ จะใช้วิธีการจองซื Aอล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ทําให้ลดความเสี!ยงจากการ
ผนัผวนของราคา 
 
สภาพการแข่งขันและแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม 
 ธุรกิจยางรถจักรยานยนต์นั Aน จะขึ Aนกับปริมาณของรถจักรยานยนต์ โดยปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีเพิ!มขึ Aนทุกปี โดยปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียน ในปี 2557 อยู่ที! 20.14 ล้านคัน เพิ!มขึ Aน จากปี 2556 
จํานวน 0.29 ล้านคนั สําหรับ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2558 มีรถจกัยานยนต์จดทะเบียน จํานวน 21.39 ล้านคนั ซึ!งเพิ!มขึ Aนจาก ปี 
2557 จํานวน 1.25 ล้านคนั  

 

 
ที�มา : กลุ่มสถิตกิารขนส่ง  กองแผนงาน  กรมการขนส่งทางบก 
 
 ปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วง10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) เมื!อเทียบกับ ช่วง
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ1.22 โดยเมื!อแบ่งตามประเภทของรถจกัรยานยนต์แล้ว พบว่าการผลิตรถจกัรยานยนต์แบบ
ครอบครัวลดลงร้อยละ 2.59 แตก่ารผลิตรถจกัรยานยนต์แบบสปอร์ต เพิ!มขึ Aนร้อยละ 4.51 รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย หน่วย : คัน

Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

รวมรถจักรยานยนต์ 2,218,625 1,842,708 536,903 433,564 405,394 1,521,140

YOY(%) -14.09 -16.94 9.94 -7.67 -4.97 -1.22

QOQ(%) - - 17.20 -19.25 -6.50 -

รถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1,872,174 1,483,993 423,623 343,422 330,651 1,212,349

YOY(%) -20.29 -20.73 7.45 -9.81 -3.44 -2.59

QOQ(%) - - 15.56 -18.93 -3.72  -

รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 346,451 358,715 113,280 90,142 74,743 308,791

YOY(%) 34.53 3.54 20.33 1.46 -11.21 4.51

QOQ(%) - - 23.74 -20.43 -17.08 -

2556 2557
2558

 
 
ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
 
 การจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยในช่วง10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) เมื!อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ลดลงร้อยละ 4.50 โดยแบ่งเป็น รถจกัรยานยนต์แบบครอบครัว และรถจกัรยานยนต์แบบสกูตเตอร์ลดลงร้อยละ 
4.98 และ 9.81 ตามลําดบั แตสํ่าหรับการจําหน่ายรถจกัรยานยนต์แบบสปอร์ต เพิ!มขึ Aนร้อยละ 16.23 รายละเอียดตามตาราง 

ตารางแสดงปริมาณการขายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย หน่วย : คัน

Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

รวมรถจักรยานยนต์ 2,004,496 1,701,535 478,945 423,777 373,531 1,394,769

YOY(%) -5.90 -15.11 10.92 -4.97 -16.41 -4.50

QOQ(%) - - 27.07 -11.52 -11.86 -

รถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 961,706 861,781 241,953 212,759 187,567 702,179

YOY(%) -2.77 -10.39 11.49 -5.30 -17.88 -4.98

QOQ(%) - - 26.22 -12.07 -11.84 -

รถจักรยานยนต์แบบสกูตเตอร์ 889,035 650,705 171,586 152,357 138,260 505,889

YOY(%) -16.32 -26.81 0.87 -11.87 -16.96 -9.81

QOQ(%) - - 21.48 -11.21 -9.25 -

รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 153,755 189,049 65,396 58,661 47,704 186,701

YOY(%) 95.87 22.95 46.37 21.14 -8.19 16.23

QOQ(%) - - 48.67 -10.30 -18.68 -

2556 2557
2558

 
ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
  การส่งออกรถจกัรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) เมื!อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน พบว่าเพิ!มขึ Aนร้อยละ 3.78 โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกมีมูลค่า 37,540.48 ล้านบาท เพิ!มขึ Aนร้อยละ 0.67 เมื!อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางแสดงปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ 

Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

รถจักรยานยนต์ (คัน) 935,747 887,980 264,276 234,840 196,757 759,335

YOY(%) 9.28 -5.10 19.80 8.44 -12.84 3.78

QOQ(%) - - 17.42 -11.14 -16.22 -

มูลค่า (ล้านบาท) 50,149.91 45,270.28 14,053.45 11,465.77 9,075.96 37,540.48

YOY(%) 69.08 -9.73 17.40 -1.22 -15.01 0.67

QOQ(%) - - 27.62 -18.41 -20.84 -

2556 2557
2558

 
ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
 
 ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายยางรถจกัรยานยนต์ นอกจากจะขึ Aนกบัปริมาณรถจักรยานยนต์แล้ว ยังมีปัจจัยอื!นๆ ที!
เกี!ยวข้อง เช่นความอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ!งจะส่งผลกระทบต่อกําลงัการซื Aอของผู้บริโภค โดยในไตรมาสที! 3 ปี 2558 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัร้อยละ 2.9 ขยายตวัจากไตรมาสที! 2 ของปี 2558 ที!ขยายตวัร้อยละ 2.8 และ
ขยายตวัเพิ!มขึ Aนจากไตรมาสที! 3 ของปี 2557 ที!ขยายตวัร้อยละ 1.0 โดยปัจจยัที!ทําให้ขยายตวัจากไตรมาสที! 2 ของปี 2558 
คือ ในด้านการใช้จ่าย การส่งออกบริการและการลงทุนภาครัฐขยายตวัสูง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตวั
ตอ่เนื!อง ในขณะที!สาขาเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภยัแล้งและเป็นข้อจํากดัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ1 โดยปริมาณ
การผลิตและการจําหน่าย ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ ดงันี A  
 

ในประเทศ (เส้น) ส่งออก (เส้น) รวม (เส้น) มูลค่า (ลบ.)

ยางนอกรถจักรยานยนต์

2555 22,781,429   17,031,016          5,624,935       22,655,951   7,210.21        -

2556 22,815,901   16,902,246          5,704,533       22,606,779   7,052.80        -2.18 

2557 22,163,331   16,482,104          5,465,619       21,947,723   6,887.96        -2.34 

2558 (1-10) 18,689,349   14,241,560          4,357,899       18,599,459   5,834.88        1.65

ยางในรถจักรยานยนต์

2555 29,229,171   20,489,819          8,400,633       28,890,452   1,567.32        -

2556 31,125,817   21,247,911          9,416,696       30,664,607   1,599.71        2.07               

2557 31,733,825   22,088,656          9,678,496       31,767,152   1,643.55        2.74               

2558 (1-10) 31,164,695   22,258,238          8,765,906       31,024,144   1,727.35        5.10               

% การ

เปลี�ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ ผลิต (เส้น)

การจําหน่าย

 
ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

นอกจากจะมีการขายในประเทศแล้ว ประเทศไทยยงัมีการส่งออกยางยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต์ ไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั!วโลก ซึ!งแสดงให้เห็นว่าคณุภาพของยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ ของประเทศไทย เป็นที!ยอมรับใน
ตา่งประเทศ โดย เดือน มกราคม ถงึ ตลุาคม ปี 2558 มีปริมาณการส่งออกทั Aงยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต์ รวมทั Aงสิ Aน 

                                                           

1 สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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40,891,021 เส้น เมื!อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกของยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ ในปี 2558 กบัช่วงเดียวกนั ของ 
ปี 2557 พบว่า ปริมาณการส่งออกเพิ!มขึ Aนเล็กน้อย สําหรับประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ ประเทศ พม่า, กมัพูชา, มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ!งมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

2555 2556 2557 2558 (1-10)
1 MYANMAR 1,812,191 2,420,786 2,565,368 2,441,686
2 MALAYSIA 3,480,685 2,909,699 2,475,917 2,035,381
3 CAMBODIA 2,071,602 2,230,472 2,135,679 1,672,587
4 PHILIPPINES 909,644 1,072,552 1,058,428 857,545
5 FRANCE 662,473 759,636 879,075 803,330
6 JAPAN 1,212,168 968,528 726,588 574,515
7 COLOMBIA 489,755 378,631 442,228 282,906
8 UNITED STATES 573,700 615,452 438,228 402,394
9 BRAZIL 331,313 462,091 70,126 21,211

10 GERMANY 137,873 79,359 103,902 68,746
11 KENYA 109,291 53,132 53,324 38,987
12 LAO REPUBLIC 259,285 383,242 277,548 261,261
13 ITALY 227,519 225,121 249,202 245,862
14 SYRIAN ARAB REPUBLIC 76,477 90,455 243,999 129,267
15 VIETNAM 220,114 210,328 182,395 194,771
16 อื!นๆ 1,651,339 2,186,767 2,764,873 2,008,093

14,225,429 15,046,251 14,666,880 12,038,542

ตารางแสดงการส่งออกยางนอกรถจักรยานยนต์

รวม

ลําดบั ประเทศ
จํานวน (เส้น)

 
ที�มา : กรมศลุกากร 

ที�มา : กรมศลุกากร 
 
 

2555 2556 2557 2558 (1-10)
1 MYANMAR 9,900,691 11,054,558 13,211,312 11,733,598
2 CAMBODIA 7,207,071 6,838,848 7,558,489 6,110,647
3 PHILIPPINES 1,263,472 1,497,187 2,040,766 2,068,830
4 MALAYSIA 1,507,103 2,027,110 1,892,472 1,332,799
5 TURKEY 4 762,275 1,196,790 1,013,670
6 PERU 472,770 684,496 699,502 852,725
7 VIETNAM 421,804 313,741 596,875 787,636
8 LAO REPUBLIC 735,857 926,749 884,705 646,966
9 IRAQ 471,700 601,628 787,120 597,180

10 JAPAN 771,986 732,520 632,292 468,380
11 UNITED STATES 440,555 363,615 366,911 306,461
12 SYRIAN ARAB REPUBLIC 694,710 390,530 496,458 298,295
13 KENYA 161,610 168,250 148,500 227,850
14 MEXICO 400,766 228,600 291,006 193,903
15 FRANCE 323,104 317,012 334,778 192,510
16 อื!นๆ 3,005,686 3,115,311 2782265 2021029

27,778,889 30,022,430 33,920,241 28,852,479

ตารางแสดงการส่งออกยางในรถจักรยานยนต์

ประเทศลําดบั
จํานวน (เส้น)

รวม
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  
การกําจัดการนํ Pาเสีย  
ปัจจุบนั มีนํ Aาที!เหลือจากกระบวนการผลิต เช่นนํ Aาจากเครื!องทํานํ Aาเย็น สําหรับใช้หล่อเย็นของเครื!องจักร เป็นต้น 

เพื!อให้สามารถนํานํ Aาดงักล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั Aง บริษัทฯ จึงมีการลงทุนจัดทําระบบบําบัดนํ Aา เพื!อนํามาเข้าระบบทํา
นํ Aาประปาเพื!อนํานํ Aามาใช้ ในภายในโรงงานตอ่ไป ทําให้ไม่มีการปล่อยนํ Aาที!เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชมุชนภายนอก 

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ  
บริษัทฯ มีการป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั Aงระบบดดูฝุ่ นละออง และนําไปผ่าน

ถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ นั Aน จะมีการตรวจ
ประเมินโดยบริษัทที!มีความชํานาญ ปีละ 1 ครั Aง  

นอกจากนี A บริษัทฯ ยงัมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั Aง อากาศที!ปล่อยจาก
ปล่องระบายอากาศ, ปริมาณฝุ่ นละออง, ระดบัความร้อน, ระดบัความเข้มแสง และ ระดบัเสียง ปีละ 1 ครั Aง 
 

 ความเสี�ยงจากราคาของวัตถุดบิที�ผันแปรไปตามราคาซื Pอขายของตลาดโลก 
เนื!องจาก ยางธรรมชาติ เป็นหนึ!งในวตัถุดิบหลกัที!ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ แต่

ราคายางธรรมชาต ินั Aนจะผนัแปรไปตามราคาซื Aอขายในตลาดโลก เพื!อป้องกนัความเสี!ยงดงักล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบาย สั!งซื Aอ
ยางธรรมชาติล่วงหน้า สําหรับการผลิต ประมาณ 1-3 เดือน โดยปัจจุบนัราคายางมีแนวโน้มที!จะทรงตวัในระดบัตํ!า โดยมี
สาเหตเุนื!องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที!ชะลอตวัลง ทําให้มีความต้องการยางธรรมชาติลดลง ซึ!งสวนทางกบัปริมาณการ
ผลิตของยางธรรมชาตทีิ!เพิ!มขึ Aนในช่วงที!ผ่านมา ซึ!งแสดงข้อมลูตามกราฟด้านล่าง 
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ราคาประกาศ FOB กรุงเทพฯ ของยาง STR20 ของไทย

 
ที�มา : สถาบนัวิจยัยาง 
 
 อัตราแลกเปลี�ยนสกุลเงนิต่างประเทศ 
 ปัจจุบนับริษัท จ่ายค่าสินค้าที!สั!งซื Aอจากต่างประเทศ เป็นเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ 
นั Aนจะได้รับเป็นเงินสกุล ดอลลาร์สิงคโปร์ และสกุล ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั Aนความผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยนสกุลเงิน
ต่างประเทศในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนันั Aน เป็นสิ!งที!หลีกเลี!ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี!ยงในเรื!องดงักล่าวโดย 

1) เปิดบญัชีเงินฝากสําหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพื!อฝากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ที!ได้รับจากการขายสินค้า เพื!อ
นําไปใช้ชําระคา่สินค้าที!สั!งซื Aอจากตา่งประเทศ ที!ต้องชําระเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ เช่นกนั  
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2) มีการทําสญัญาซื Aอขายอตัราแลกเปลี!ยนล่วงหน้าสําหรับลกูหนี Aการค้า (ขาย) เนื!องจากมีสดัส่วนรายได้ค่อนข้างมาก 
ส่วนเจ้าหนี Aการค้า (ซื Aอ) มีจํานวนไม่มากนกั บริษัทจงึไม่ได้ทําสญัญาซื Aอเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า  

 
 

  
ชื�อบริษัท   บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

เลขนิตบุิคคล  0107557000179 

ที�ตั Pงสํานักงานใหญ่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อําเภอ บ้านบงึ จงัหวดั ชลบรีุ 

   โทรศพัท์ 038-160707    โทรสาร  038-160706   www.ndrubber.co.th 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี!  

   รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวมทั Aงผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจาก

ยาง 

ตดิต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศพัท์ 038-160707 ตอ่ 108  อีเมลล์ accfin@ndrubber.co.th 

ตดิต่อเลขานุการบริษัท   โทรศพัท์ 038-160707 ตอ่ 103  อีเมลล์ pimwan@ndrubber.co.th 

ตดิต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ   อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th  

(สําหรับเรื!องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทจุริต และ/หรือการไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกากบัดแูลกิจการที!ดี) 

 

ข้อมูลทั�วไปของบริษัทย่อยและข้อมูลสําคัญอื�นๆ 

ชื�อบริษัท   บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั 

ที�ตั Pงสํานักงานใหญ่ 129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อําเภอ บ้านบงึ จงัหวดั ชลบรีุ 

   โทรศพัท์ 038-160707    โทรสาร  038-160706   www.ndrubber.co.th 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจําหน่ายชิ Aนส่วนยานยนต์ และชิ Aนส่วนสําหรับอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที!ผลิตจากยาง  
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ผู้ถือหุ้น 
โครงสร้างการถือหุ้น 
 ณ วนัที! 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทนุที!เรียกชําระแล้วเท่ากบั 215,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 
215,000,000 หุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 ณ วนัที! 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดงันี A 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 
ณ วันที� 6 กรกฎาคม 2558  

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มสัมฤทธิวณิชชา 2     

นายชยัสิทธิe สมัฤทธิวณิชชา               73,041,500  33.97 

นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา               62,576,100  29.11 

นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา               14,252,000  6.63 

นายชยัวฒัน์ สมัฤทธิวณิชชา                    130,400  0.06 

รวม             150,000,000  69.77 

ผู้ถือหุ้นอื�นที�อยู่ใน 10 ลําดับแรก     

นายอนชุา  ธรรมนะจิตต์                 1,500,000  0.70 

นายวเิชียร  ศรีมนิุนทร์นิมิต                 1,200,000  0.56 

นายวิวฒัน์  จิตปรีดากร                 1,139,300  0.53 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั                 1,025,100  0.48 

นายธนธรณ์ เกื Aอกลูศรี                 1,013,000  0.47 

นายสมชาย วจิิตรแสงรัตน์                 1,000,000  0.47 

นายพิสิทธิe สพุล                 1,000,000  0.47 

รวม                 7,877,400  3.66 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื�นๆ 57,122,600 26.57 

รวม          215,000,000  100.00 

 
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) มีผู้บริหารหลกัของบริษัทคือ นายชยัสิทธิe สัมฤทธิวณิชชา และนางธัญญ
รัตน์ สมัฤทธิวณิชชา โดยมี กลุ่มครอบครอบครัว สมัฤทธิวณิชชา เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดงักล่าว มีธุรกิจหลายประเภท ซึ!ง
จะมีรายการที!เกี!ยวโยงระหว่างกันบ้าง โดยรายการดงักล่าวจะเป็นการทําธุรกรรมปกติ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 
รายการระหวา่งกนั 
 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี!ยนแปลง
ได้ โดยจะขึ Aนอยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื!นๆ ในอนาคต ทั Aงนี A มติของคณะกรรมการ

                                                           

2 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที!โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบาย การจดัการ หรือการดําเนินงานของบริษัท อยา่งมีนยัสําคญั 
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บริษัทที!อนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื!อขออนญุาตจากที!ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึ!งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวถดัไป 

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด ซึ!งเป็นบริษัทย่อย ได้กําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 
100 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ 
มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ!มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัราร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิตบิคุคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที!กําหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจําเป็นที!จะต้องนําเงินกําไร
สทุธิจํานวนดงักล่าวมาใช้เพื!อขยายการดําเนินงานของบริษัท   

 
อัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที�ผ่านมา 

ปี  
อตัรากําไรสทุธิ 

(บาท/หุ้น) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

(บาท/หุ้น) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ 

(ร้อยละ) 

2556 0.31 48.31  84.58 

2557 0.58 0.08  39.13 
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โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที!มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที!เกี!ยวข้อง ซึ!งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั Aงคณะ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีรายนามของคณะกรรมการบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่ง และรายละเอียด
การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 ดงัตอ่ไปนี A 
 

โครงสร้างองค์กร

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

นายชัยสิทธิ.  สัมฤทธิวณชิชา
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ และ OEM

นายโยธิน เจมิจติร
ผู้จัดการฝ่ายวศิวกรรมเครื8องจกัร

นางสาววาสนา  อภยัจิต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงนิ

นายบุญหลาย  จําปารัตน์
ผู้จดัการฝ่ายผลติ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

ฝ่ายผลติยางนอก

ฝ่ายผลิตยางใน

ฝ่ายผสมยาง

 
 
คณะกรรมการบริษัท 

ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 

1. นายพงษ์ศักดิ"  สวัสดิ"วรรณ ประธานกรรมการ  4/4 
2. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ  2/4 
3. นายชัยสิทธิ"  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 4/4 
4. นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 4/4 
5. ดร. ศริดา  จารุตกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4 
6. นายธีรศักดิ"  สว่างเนตร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4 
7. นายโกวิท  คริสธานินทร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4 

โดยมี นางสาวพิมพ์วรรณ พลูผล  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 

ผู้บริหารระดับสูง 
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 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  คือ นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา หรือ นายชยัสิทธิe สมัฤทธิวณิชชา หรือ นาง
ธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื!อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั Aง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย จํานวนหนึ!งในสามโดย
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที!สุดกับส่วนหนึ!งในสาม โดย
กรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที!สอง ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั การออก
จากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั Aน จะใช้วธีิจบัฉลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไป ให้กรรมการที!อยู่ในตําแหน่งนานเท่าๆ 
กนั เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนที!ต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนั Aน ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีจบัฉลาก ทั Aงนี A 
กรรมการผู้ออกตามวาระนั Aนๆ อาจถกูเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกก็ได้ 
    
อํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหน้าที!และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบที!สําคญัได้ดงันี A 

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ Aนสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัท 

2. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครั Aง 
3. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ Aนสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ!งผู้ สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อพิจารณาและอนมุตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ!ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื!นใดปฏิบตักิารอย่างหนึ!งอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื!อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจ
ตามที!คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการเห็นควร ซึ!งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปลี!ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที!ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั Aนๆ ได้เมื!อเหน็สมควร 
 นอกจากนี A คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที!ในการปฏิบตัิงานต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที!ของคณะกรรมการบริหาร ทั Aงนี A  การมอบอํานาจนั Aน
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที!ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที!คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจ หรือบุคคลที!เกี!ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื!นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที!เป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ที!คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว ทั Aงนี Aให้เป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากบัดูแลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที!ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื!องดงัต่อไปนี A คณะกรรมการ
ต้องได้รับมตอินมุตัจิากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอนัได้แก่ เรื!องที!กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิ
จากที!ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ!มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Aงหมด หรือ
บางส่วนที!สําคญัให้แก่บุคคลอื!น หรือการซื Aอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื!นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น 
 นอกจากนี A คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที!ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที!เกี!ยวโยงกนั และการซื Aอ
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หรือขายทรัพย์สินที!สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตั Aงคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และคณะกรรมการอื!นตาม
ความเหมาะสม 

7. ตดิตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เนื!อง 
8. อนมุตักิารเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทกุประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบักําหนดเงื!อนไขในการเบิกถอน

เงิน หรือทํานิตกิรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว  
9. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินลงทนุที!สําคญัๆ ที!ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
10. กําหนดโครงสร้างองค์กร หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ ดําเนินการ 
11. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ!ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื!นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ!งอย่างใด โดย

อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื!อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที!
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ!งคณะกรรมการบริษัท
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี!ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที!ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั Aนๆ ได้ตามที!เห็นสมควร ทั Aงนี A
จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บคุคลที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ 

12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื!นที!ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่
วา่จะทําเพื!อประโยชน์ตนหรือเพื!อประโยชน์ผู้ อื!น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที!จะมีมตแิตง่ตั Aง 

13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที!บริษัททําขึ Aน 
หรือถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อื!นเพิ!มขึ Aนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 
1. ดร. ศริดา จารุตกานนท์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายธีรศักดิ" สว่างเนตร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 
3. นายโกวิท คริสธานินทร์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 

โดยมีนางสาวบญุณี กศุลโสภิต ทําหน้าที!เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั Aงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ
บคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที!ถือโดยผู้ ที!เกี!ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที!มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที!ปรึกษาที!ได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง (ปัจจุบนั
และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั Aง)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที!เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี!น้อง และบุตร 
รวมทั Aงคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที!จะได้รับการเสนอชื!อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลกัษณะที!อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Aงไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ!ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที!มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที!อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที!
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั Aงไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ!งไม่เป็น
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที!มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ!งรวมถึงการให้บริการเป็นที!ปรึกษากฎหมายหรือที!ปรึกษาทางการเงิน ซึ!งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที!อาจมีความ
ขัดแย้ง รวมทั Aงไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ!งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้
ให้บริการทางวชิาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที!ได้รับแต่งตั Aงขึ Aนเพื!อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ!งเป็น
ผู้ เกี!ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื!นใดที!ทําให้ ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที!อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนที!เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั 

10. มีหน้าที!ในลกัษณะเดียวกบัที!กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ขอบเขต หน้าที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที! และความรับผิดชอบโดยสรุปดงัตอ่ไปนี A 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที!เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Aง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื!นใดที!
รับผิดชอบเกี!ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี!ยวกับความเสี!ยงที!สําคญัของบริษัท และมาตรการที!ฝ่ายจัดการได้ดําเนินการ
เพื!อตดิตามและควบคมุความเสี!ยงดงักล่าว 

5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั Aงบุคคลซึ!งมีความเป็นอิสระเพื!อทําหน้าที!เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทั Aงเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั Aง 

6. พิจารณารายการที!เกี!ยวโยงกันหรือรายการที!อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั Aงนี A เพื!อให้มั!นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 
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7. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ!งรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี A 

(ก) ความเหน็เกี!ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที!เชื!อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเหน็เกี!ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเหน็เกี!ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเหน็เกี!ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เกี!ยวกบัรายการที!อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที!คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที!ตาม กฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื!นที!เหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั!วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที!และความรับผิดชอบที!ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
8. ปฏิบตักิารอื!นใดตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. ในการปฏิบัติหน้าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําใด

ดงัตอ่ไปนี A ซึ!งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื!อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที!คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร 

(ก) รายการที!เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทจุริต หรือมีสิ!งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องที!สําคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที!เกี!ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ บริหารไม่ดําเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ!งตอ่สํานกังาน กลต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

10. ในการปฏิบตัิหน้าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากที!ปรึกษาอิสระ
ภายนอก หรือผู้ เชี!ยวชาญในวิชาชีพอื!นๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายที!เกี!ยวข้องทั Aงหมด 
ในการปฏิบตัหิน้าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที!กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บคุคลภายนอก 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 

1. ดร. ศริดา จารุตกานนท์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 

2. นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 

3. นายธีรศักดิ" สว่างเนตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 

โดยมีนางสาวพิมพ์วรรณ พลูผล ทําหน้าที!เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



 

รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 27272727    

 

 ขอบเขต หน้าที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1. เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท เกี!ยวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนกุรรมการตา่งๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเหน็ชอบจากที!ประชุมผู้
ถือหุ้นในภายหลงั)  

2. ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื!อบุคคลที!มีคณุสมบตัิเหมาะสมสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นครั Aงแรก 
และพิจารณาผลงาน คณุสมบตั ิและความเหมาะสมของกรรมการที!พ้นตําแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั Aง
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื!อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที!ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื!อแต่งตั Aงเป็น
กรรมการบริษัทตอ่ไป 

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการเกี!ยวกบัวิสัยทศัน์และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท รวมทั Aงแผนงานพฒันาผู้บริหารของบริษัท 

4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื!อกําหนดการให้โบนสัและการขึ Aนเงินเดือนประจําปีของทั Aงบริษัท โดยให้เกณฑ์
มาตรฐานในอตุสาหกรรมที!เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทนอื!น 
 

คณะกรรมการบริหาร  
 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมี จํานวน 6 ทา่น ประกอบด้วย  
ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม ปี 2558 
1. นายชัยสิทธิ"  สัมฤทธิวณิชชา ประธานกรรมการบริหาร 4/4 
2. นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา          กรรมการบริหาร 4/4 
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ กรรมการบริหาร 4/4 
4. นางสาววาสนา  อภัยจิต  กรรมการบริหาร 4/4 
5. นายบุญหลาย จาํปารัตน์ กรรมการบริหาร 1/4* 
6. นายโยธิน เจมิจติร กรรมการบริหาร -** 
* เข้ารับตําแหน่งเมื!อวนัที! 1 ตลุาคม 2558 
** เข้ารับตําแหน่งเมื!อวนัที! 23 พฤศจิกายน 2558 

   
 ขอบเขต หน้าที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที! และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื! องเกี!ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื!อเสนอให้ที!ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทตามนโยบายที!กําหนด โดยสรุปอํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบที!สําคญัได้ดงันี A  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั!ง และมติ
ของที!ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที!ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ โดยยึดหลกัปฏิบตัิตามระเบียบ/
ข้อกําหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที!คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตั ิและควบคมุกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที!แตง่ตั Aงบรรลตุามเป้าหมาย 
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3. พิจารณาเรื!องการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที!ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที!จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั Aงนี Aให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี!ยนแปลงและเพิ!มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในระหว่างที!ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื!อทราบในที!
ประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินในการดําเนินการจดัซื Aอสินค้าตามปกตธิุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี!สิบล้าน
บาท) 

5. อนมุตักิารใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซื Aอเครื!องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที!เกี!ยวกบัการดําเนินธุรกิจตามปกต ิ
ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี!สิบล้านบาท)  

6. อนมุตักิารขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนมุตัิขายสินค้า การอนมุตัิให้ทําสญัญารับจ้างทํา
ของตามปกตธิุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท (หนึ!งร้อยล้านบาท) 

7. อนุมตัิการกู้ ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื!อ การออกตราสารหนี A สัญญากู้ เบิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเชื!ออื!นใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบุคคลทั!วไปในเงื!อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท 
(ยี!สิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ Aาประกันเพื!อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน
วงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี!สิบล้านบาท) 

8. อนมุตัใิห้นําทรัพย์สินของบริษัท จํานอง จํานํา เพื!อเป็นประกนัหนี Aสินของบริษัททกุประเภทที!มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ Aนใน
อนาคต ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี!สิบล้านบาท) 

9. อนมุตัแิก้ไขปัญหาหรือข้อเรียกร้องของลกูค้ากรณีมีคา่ใช้จ่ายวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ที!ผ่านมายงัไม่เคยเกิดค่าใช้จ่าย
เกินวงเงิน อย่างไรก็ตามในกรณีนี Aได้มีการแก้ไขอํานาจอนมุตัเิป็นไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท 

10. อนมุตัคิา่รับรองและให้ของขวญัแก่ลกูค้าหรือผู้ มีอปุการคณุ เงินบริจาคตอ่ครั Aงไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท 
11. เป็นคณะที!ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื!องเกี!ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการ

ปฏิบตักิารอื!นๆ  
12. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั Aง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงิน

คา่จ้าง  คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลิกจ้าง ตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
13. ดําเนินการอื!นใดๆ ตามที!คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั Aงนี A คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการที!คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื!นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที!เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการ
บริษัทหรือที!ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว และเป็นไปตามที!กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี!ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมตคิณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี A คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจให้ กรรมการผู้ จัดการหรือพนักงานบริษัทมีอํานาจหน้าที!ในการ
ปฏิบตังิานตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ที!คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว ทั Aงนี Aการมอบอํานาจนั Aนต้องไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอํานาจให้กบับคุคลที!เกี!ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื!นใดกบับริษัท    
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ผู้บริหาร  
 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมี จํานวน 6 ทา่น ประกอบด้วย  

ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายชัยสิทธิ"  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จดัการ 
2. นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา           ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ 
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ ผู้จดัการฝ่ายขายตา่งประเทศและOEM 
4. นางสาววาสนา  อภัยจิต  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายบุญหลาย จาํปารัตน์ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
6. นายโยธิน เจมิวจิิตร ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมเครื!องจกัร 

เลขานุการบริษัท 
  ที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Aงที! 1/2557 เมื!อวนัที! 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั Aง นางสาว พิมพ์วรรณ     
พูลผล ให้ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท และดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั Aงประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการโดยมีหน้าที!ความรับผิดชอบดงันี A 

1. ให้คําแนะนําแก่กรรมการเกี!ยวกบัข้อกําหนด กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามอย่างถกูต้องเสมอ และแจ้งการเปลี!ยนแปลงที!สําคญัให้คณะกรรมการทราบ 

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงปฏิบตัติา่งๆ 
3. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทั Aง ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที!ประชุมผู้ ถือ

หุ้นและมตทีิ!ประชมุคณะกรรมการ 
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนที!รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และ กลต. 
5. ดแูลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถงึ การปฐมนิเทศกรรมการ 
6. ดูแลเอกสารสําคัญของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจําปี หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้
เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้มีมตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ในรูปแบบของเบี Aยประชมุ ตามรายละเอียดดงันี A 
ตาํแหน่ง ค่าเบี Pยประชุม (บาท/ครัPง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 10,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 10,000 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 10,000 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2558 ดงันี A 

ชื�อ-สกุล 

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
รวมเบี Pย
ประชุม 

จาํนวน 
(ครัPง) 

เบี Pยประชุม 
(บาท) 

จาํนวน 
(ครัPง) 

เบี Pยประชุม 
(บาท) 

จาํนวน 
(ครัPง) 

เบี Pยประชุม 
(บาท) 

1. นายพงษ์ศกัดิe  สวสัดิeวรรณ 4/4 70,000 - - - - 70,000 
2. นายชยัสิทธิe  สมัฤทธิวณิชชา3 4/4 - - - 1/1 - - 
3. นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 2/4 18,000 - - - - 18,000 

4. นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา4 4/4 - - - - - - 
5. ดร. ศริดา  จารุตกานนท์ 4/4 38,000 4/4 7,000 1/1 10,000 138,000 
6. นายธีรศกัดิe  สวา่งเนตร 4/4 38,000 4/4 38,000 1/1 8,000 94,000 

7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 4/4 38,000 4/4 38,000 - - 86,000 
 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  
 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จํานวนผู้บริหาร  5 7 7 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 2,914,615 3,420,012 3,364,375 
รูปแบบคา่ตอบแทน เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั 
  
 บุคลากร 
 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2558 จํานวนพนกังานของบริษัทแบง่ตามสายงานหลกั เป็นดงันี A 

ส่วนงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจาํ พนักงานรายวัน รวม 

1. ส่วนงานขายในประเทศ   12 - 12 
 2. ส่วนงานขายตา่งประเทศ 2 - 2 

3. ส่วนงานผลิต 268 202 470 
4. ส่วนงานเครื!องจกัร 29 - 29 
5. ส่วนงานสํานกังาน 51 9 60 

รวม 362 211 573 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 เป็นกรรมการที!ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท 
4 เป็นกรรมการที!ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท 
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 ค่าตอบแทนแก่พนักงาน 
 ในปี 2558 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที!เป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และ
อื!นๆ เช่น คา่คอมมิชชั!น คา่ล่วงเวลา เบี Aยเลี Aยง เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นต้น ซึ!งคดิเป็นจํานวนเงินทั Aงหมดดงันี A 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จํานวนพนกังาน (คน)5 709 645 773 

คา่ตอบแทนรวม (บาท) 112,962,579 112,694,825 115,264,299 

 

 กองทุนสํารองเลี Pยงชีพ 
 บริษัทฯ ได้จดัตั Aงกองทนุสํารองเลี Aยงชีพตั Aงแต ่วนัที! 21 มิถนุายน 2557 กบั บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวั
หลวง จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื!อสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื!อเป็นแรงจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทใน
ระยะยาว 
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทฯ ได้เล็งเหน็ความสําคญัของทรัพยากรบคุคล ซึ!งเป็นหวัใจหลกัในการดําเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล โดยการจดัอบรมทั Aงภายในและจดัส่งพนกังานไปอบรมภายนอกบริษัท ในหลกัสูตรที!เกี!ยวข้องกบัหน้าที! และ
ความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละระดบั รวมทั Aงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ 
จากผู้ผลิตโดยตรง เมื!อมีการสั!งซื Aอเครื!องจกัรใหม่ๆ จากตา่งประเทศ  
 

  
 นโยบายกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ โดยจดัหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!
ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั Aงนี Aการกําหนดบทบญัญัติต่างๆ จะยึดให้เป็น
แนวทางที!ปฏิบตัไิด้จริง นอกจากนี Aบริษัทฯ ยงัได้นําหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีมาใช้เป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพื!อให้การ
บริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อนัจะเป็นการให้ความคุ้มครอง และเพิ!ม
ความเชื!อมั!นแก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน และผู้ เกี!ยวข้องทกุฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบตัใินแตล่ะหมวดดงัตอ่ไปนี A  

 
หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการ โดยคํานงึถงึสิทธิของผู้ ถือหุ้น ซึ!งบริษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที!
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และจะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน เพื!อสร้างความมั!นใจว่าผู้ ถือหุ้นทุก
รายได้รับสิทธิพื Aนฐานตา่งๆ อนัได้แก่ การซื Aอขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบง่ผลกําไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมลูของบริษัท
ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพื!อใช้สิทธิออกเสียงในที!ประชมุผู้ ถือหุ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตั Aงผู้สอบบญัชี และ
เรื!องที!มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือ
เพิ!มทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น การแสดงความคดิเหน็ในที!ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในเรื!องสําคญัอื!นๆ ของบริษัทฯ ทั Aงนี Aผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นที!ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ!งเสียง 
โดยได้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี A 

                                                           

5 จํานวนพนกังานรวมทั Aงพนกังานเข้าใหมแ่ละลาออกในระหวา่งปีนั Aนๆ 
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1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที!สําคญั และจําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นอย่างสมํ!าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. จดัส่งหนงัสือนดัประชมุที!ระบวุนั เวลา สถานที!จดัประชมุ และวาระการประชมุพร้อมเอกสารที!เกี!ยวข้องให้ผู้ ถือ
หุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่  
(ก) แผนที!ของสถานที!จดัประชมุ  
(ข) รายละเอียดของข้อมลูแตล่ะวาระการประชมุ  
(ค) รายงานประจําปี  
(ง) แบบหนงัสือมอบฉนัทะข้อมลูเกี!ยวกบักรรมการอิสระ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกที!จะมอบฉันทะให้เข้า

ประชุมแทนได้ซึ!งในหนงัสือนดัประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที!ผู้ ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวนั
ประชมุด้วย  

(จ) ข้อบงัคบับริษัทในส่วนที!เกี!ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวจะต้องส่งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือให้เป็นไป

ตามที!สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด 

ซึ!งในกรณีที!ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบหนึ!งแบบใดที!บริษัทได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

3. เผยแพร่ข้อมลูต่างๆ เกี!ยวกบัวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื!อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสามารถส่งความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ก่อนเริ!มการประชุม ประธานที!ประชุมจะชี Aแจงเกี!ยวกับกฎเกณฑ์ที!ใช้ในการประชุมเกี!ยวกับจํานวน/สัดส่วนผู้
ถือหุ้นที!เข้าประชมุ ทั Aงที!มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงโดยจดัให้
มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ!งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผู้ สอบบัญชี และเจ้าหน้าที!ของบริษัทฯ 
ดําเนินการตรวจนบัคะแนนเพื!อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทกุวาระในห้องประชุม ทั Aงนี A 
ประธานที!ประชมุจะต้องจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหวา่งการประชมุ โดยให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในประเด็นต่างๆ ที!เป็นข้อสงสยั 
หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ!มเติมได้ ก่อนที!จะลงคะแนน และสรุปมติที!ประชุมของแต่ละวาระโดยที!กรรมการ และ
กรรมการบริหารที!ดํารงตําแหน่งเฉพาะเรื!องตา่งๆ จะร่วมชี Aแจงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นด้วย 
และเมื!อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

6. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นที!มาร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นภายหลงัเริ!มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระที!อยู่ระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมต ิ

7. กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื!องที!เกี!ยวข้องได้ 

8. ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั!งยืนแก่องค์กร เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนที!เหมาะสม 
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หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทฯ คํานึงถึงผู้ ถือหุ้นทกุราย ทั Aงผู้ ถือหุ้นที!เป็นผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นที!ไม่ใช่ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้ ถือหุ้นราย
ย่อย และผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิสนบัสนนุให้ได้รับการปฏิบตัทีิ!เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี A 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิที!จะเสนอเพิ!มวาระการประชุมและเสนอชื!อบุคคลเพื!อเข้ารับการเลือกตั Aงเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีก่อนที!จะส่งหนังสือนัดประชุมโดยแจ้งวิธีการและกําหนด
ระยะเวลาสิ Aนสดุในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. ดําเนินการประชมุโดยเรียงตามวาระที!ระบใุนหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ) และไม่มีการเพิ!มวาระเพื!อ
พิจารณาเรื!องอื!นนอกจากที!ระบุไว้ในหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื!องจากวาระที!สําคญัที!ผู้ ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

3. กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ มีหน้าที!ดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
หาวิธีเยียวยาที!เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที!กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื!อง
สําคญัที!มีผลต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ
เรื!องดงักล่าวตอ่ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. นําเสนอข้อมลูของกรรมการอิสระเพื!อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะรูปแบบที!สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสียงได้ 

5. จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สําหรับผู้ ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสําหรับผู้ ถือหุ้นที!
ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสียง เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื!องได้อย่างเป็นอิสระโดยเมื!อจบ
การประชมุผู้  ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

6. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที!เสนอแตง่ตั Aงเป็นรายคน 
7. กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื!อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในองค์กรถือปฏิบตัิทั Aงนี Aเพื!อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ และในกรณีที!
พนกังานหรือผู้บริหารนําข้อมลูไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพื!อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ เกี!ยวข้อง จะถือเป็น
ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย และกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารมีหน้าที!รายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ตามกฎหมาย จดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

8. กําหนดแนวทางปฏิบตัิสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี!ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั Aงนี Aเพื!อรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ ถือ
หุ้ น กรรมการและผู้ บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื!อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที!อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื!อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที!มีส่วนได้ส่วนเสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชมุนั Aนๆ 

 
หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ!งได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุ ลูกค้า คู่ค้า
และ/หรือเจ้าหนี A คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื!อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้
เสียในการสร้างความมั!งคั!ง ความมั!นคงทางการเงิน และความยั!งยืนของกิจการ 
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การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
1. ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื!อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที!จะ
พฒันากิจการให้เจริญเตบิโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที!ดี เพื!อสร้างผลตอบแทนที!เหมาะสมให้กบัการลงทนุ
ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ลงทุนอย่างต่อเนื!องและยั!งยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมทั Aงเปิดเผยข้อมลูอย่างสมํ!าเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

2. ลกูค้า 
บริษัทฯ ตระหนกัถงึความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสําคญั จงึได้นํามาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร 

โดยได้กําหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมั!นพัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื!อก้าวสู่
สากล” มีการกําหนดราคาที!เหมาะสม รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสมํ!าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่าง
ไม่หยุดยั Aงที!จะเพิ!มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื!อง และปฏิบัติตามเงื!อนไขต่างๆ ที!มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด 

3. คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี A 
บริษัทฯ มีนโยบายที!จะสร้างความสมัพนัธ์ที!ดีทางธุรกิจกบัคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี A ดําเนินธุรกิจบนพื Aนฐาน

ของความเกื Aอหนุนที!เป็นธรรมต่อทั Aงสองฝ่าย ให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี Aอย่างเสมอภาค โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี!ยงสถานการณ์ที!ทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั Aง
ปฏิบตัติามพนัธสญัญาอย่างเคร่งครัด เพื!อบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเรื!องวตัถุประสงค์ของการใช้
เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์คํ Aาประกัน และเรื!องอื!นใดที!ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี A เพื!อ
บรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 

4. คูแ่ข่งทางการค้า 
บริษัทฯ มีนโยบายที!จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั Aงอยู่บนพื Aนฐานของกติกาการแข่งขนัที!ยุติธรรม 

ไม่แสวงหาข้อมูลที!เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที!ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ทําลายชื!อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 

5. พนกังาน 
บริษัทฯ นั Aนให้ความสําคญักับพนักงาน ซึ!งเป็นทรัพยากรที!สําคญัของบริษัทฯ ซึ!งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม 

และผลกัดนัให้องค์กรบรรลถุงึเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดงันั Aนบริษัทฯ จึงมีนโยบายที!จะดแูลพนกังานให้มี
คณุภาพชีวิตที!ดี โดยมีสภาพการจ้างที!ยุติธรรม มีสวสัดิการที!เหมาะสม มีโอกาสที!จะพฒันาความก้าวหน้า มี
สภาพการทํางานที!ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ที!เกี!ยวข้องกับ
พนกังานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศกัดิeศรีของความ
เป็นมนษุย์ 

6. รัฐบาล 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื!อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั!วไป 
7. ชมุชนและสงัคม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคญักับการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานต่างๆ ที!เกี!ยวกับความปลอดภัย ความมั!นคง สุขอนามัย และสิ!งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม  
และคํานึงถึงผลกระทบที!มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม อีกทั Aงยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุน
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กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ Aนในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างตอ่เนื!องและจริงจงั 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเรื!องการเปิดเผยข้อมลูสําคญั ที!เกี!ยวข้องกบับริษัทฯ ทั Aงข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที!
มิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ทั Aงภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจําปี แบบ 
56-1 หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯโดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสมํ!าเสมอ 
 บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที!กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหน่วยงานอื!นของรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น 

1. การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั Aน มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที!รับรองโดยทั!วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที!เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที!จะดํารงรักษาไว้ซึ!งทรัพย์สิน  และเพื!อให้ทราบจุดอ่อนเพื!อป้องกันการทุจริต หรือการ
ดําเนินการที!ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั โดยถือปฏิบตัิอย่างสมํ!าเสมอ  รวมทั Aงเปิดเผยข้อมูลที!สําคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที!เป็นอิสระว่า
ถูกต้องตามที!ควรในสาระสําคญัและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อนเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

2. ในด้านความโปร่งใสนั Aน คณะกรรมการได้แต่งตั Aงกรรมการตรวจสอบ เพื!อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหวา่งกนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั Aง  ทั Aงนี Aรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 

3. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมลูเกี!ยวกบัส่วนได้เสียของตนและผู้ ที!เกี!ยวข้อง ในกรณีที!มีส่วน
ได้เสียที!เกี!ยวข้องกบับริษัทฯ 

4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที!ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั Aงของการประชุม และ
จํานวนครั Aงที!กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุไว้ในรายงานประจําปี 

5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั Aงรูปแบบ ลกัษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที!แต่ละคน
ได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
 

หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ!งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบาย
ของบริษัทฯ โดยร่วมกบัผู้บริหารระดบัสูงวางแผนการดําเนินงานทั Aงระยะสั Aน ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การ
บริหารความเสี!ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนที!วางไว้อย่างเป็นอิสระ 
 โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั Aงจากที!ประชุมผู้ ถือหุ้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการที!เป็นผู้บริหารจํานวน 3 ทา่น อีก 4 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทที!ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นของผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ 
 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 
กรรมการ ผู้จดัการ เพื!อให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน  ทั Aงนี Aบริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที!และ
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ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที!บริหารและกรรมการผู้ จัดการอย่างชัดเจน  เพื!อมิให้
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร  และกรรมการผู้จดัการมีอํานาจบริหารและอนมุตัวิงเงินไม่จํากดั 
 
2. คณะอนุกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั Aงคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นมั!นใจได้ว่าบริษัทมีการดําเนินงานและ
กลั!นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื!อ
ปฏิบตัหิน้าที!เฉพาะเรื!องและเสนอเรื!องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ 
 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที!เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กําหนดคณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ!งมีรายละเอียดดงันี A 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทั Aงหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิตบิคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง 

(ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที!ปรึกษาที!ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที!อาจมีความขดัแย้ง 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที!มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที!เป็น 
บดิา มารดา คูส่มรส พี!น้อง และบตุร รวมทั Aงคูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที!จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที!อาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะที!อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระ 

(จ) ไม่มีลกัษณะอื!นใดที!ทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกี!ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 ทั Aงนี Aคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที!สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย
อย่างเพียงพอ โดยประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที!รับผิดชอบ รวมทั Aงสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี!ยงที!รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัท บีเค 
ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากดั ซึ!งทําหน้าที!เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที!รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
หน่วยปฏิบตั ิ
 2.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทําหน้าที!ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ตามผลการดําเนินงานของแตล่ะปี รวมทั Aงพิจารณาคา่ตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีหลกัเกณฑ์หรือวธีิการ และโครงสร้างที!เป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
 2.3 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 2 ท่าน และผู้บริหารที!ไม่ได้เป็น
กรรมการบริษัท 4 ทา่น ทําหน้าที!วางแผนและ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และ
โครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันใน
ตลาด เพื!อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที!กําหนด 
 
 
 
 



 

รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 37373737    

 

 
3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที!ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมตขิองที!ประชมุผู้ ถือหุ้นที!เหน็ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื!อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
โดยสรุปบทบาท หน้าที! และความรับผิดชอบที!สําคญัได้ดงันี A 
 3.1 กํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
เช่น การทํารายการที!เกี!ยวโยงกนั และการซื Aอหรือขายทรัพย์สินที!สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที!เกี!ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 3.2 กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารงานและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที!ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื!องที!ต้องได้รับมติอนุมัติจากที!
ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ!มทนุ การลดทุน การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Aงหมด หรือบางส่วนที!สําคญั
ให้แก่บคุคลอื!น หรือการซื Aอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื!นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคนธ์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็น
ต้น 
 3.3 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั Aงคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
อื!นตามความเหมาะสม 
 3.4 ตดิตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เนื!อง 
 3.5 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ Aนสุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท 
 3.6 จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิ Aนสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ!งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื!อพิจารณาและอนมุตั ิ
 3.7 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื!นที!ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทํา
เพื!อประโยชน์ตนหรือเพื!อประโยชน์ผู้ อื!น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนมีมตแิตง่ตั Aง 
 3.8 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที!บริษัททํา
ขึ Aน หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ!มขึ Aนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทถือเป็นหน้าที!สําคญัในฐานะกรรมการบริษัทที!ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ!าเสมอ เพื!อ
รับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจดัให้มีการประชุมอย่างน้อย  3 เดือนต่อครั Aง แต่ละครั Aงจะมี
การกําหนดวาระการประชมุล่วงหน้าไว้ชดัเจน และอาจจะมีการประชมุครั Aงพิเศษเพื!อพิจารณาเรื!องที!มีความสําคญัเร่งดว่น 
 ในการประชุมประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื!องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื!องต่างๆ เพื!อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ ทั Aงนี Aในการประชุมแต่ละครั Aงบริษัทได้จดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื!อให้
กรรมการบริษัทมีเวลาศกึษาข้อมลูในเรื!องตา่งๆ อย่างเพียงพอ 
 ในการพิจารณาเรื!องตา่งๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ!งทําหน้าที!ประธานในที!ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั Aงนี Aในการลงมติในที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคน
หนึ!งมีหนึ!งเสียง โดยกรรมการที!มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื!องนั Aน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที!ประชุมจะ
ออกเสียงเพิ!มขึ Aนอีกหนึ!งเสียงเป็นเสียงชี Aขาด 
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื!อให้ข้อมลูที!เป็นประโยชน์ และ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพื!อให้สามารถนําไปปฏิบตัไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เมื!อสิ Aนสดุการประชมุ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าที!จดัทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที!ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั Aงถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื!อรับรองความถูกต้อง ทั Aงนี A
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคดิเหน็ ขอแก้ไข เพิ!มเตมิรายงานการประชมุให้มีความละเอียดถกูต้องมากที!สดุได้ 
 
5. รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที!สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีมา
ประชมุร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั Aงสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน) ที!ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ Aนตามมาตรฐานการบญัชี  รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที!เหมาะสมและเป็นที!ยอมรับ และถือปฏิบตัิอย่างสมํ!าเสมอ รวมทั Aงได้ใช้ดลุยพินิจ
อย่างระมดัระวงัในการจดัทําและดแูล  มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
6. ค่าตอบแทน 
 บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที!เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทได้มีการเสนอขอ
อนมุตัิต่อที!ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื!อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจํานวนเงินที!จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาจากหน้าที!ความรับผิดชอบ และการปฏิบตังิานของแตล่ะคน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 
 นอกจากคา่ตอบแทนตามปกตแิล้ว บริษัทมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษดงันี A 

6.1 โบนสัให้แก่พนกังานและผู้บริหารทกุๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน และผลการดําเนินงานของ
บริษัท ทั Aงนี Aโดยได้รับการเหน็ชอบจากที!ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

6.2 โบนสัให้แก่กรรมการตามแนวทางที!ได้รับอนมุตัิจากที!ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัท 

 
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้ ที!เกี!ยวข้องในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื!อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่าง
ตอ่เนื!อง ซึ!งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 
 ทกุครั Aงที!มีการเปลี!ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที!เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที!
ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 
 
การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที!ผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ ดําเนินการส่ง
กรรมการของบริษัทหรือคดัเลือกผู้บริหารที!มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที!เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม เพื!อเป็นตวัแทนในการบริหารงาน เพื!อกําหนดนโยบายที!สําคญัและควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วม  

ทั Aงนี A เพื!อให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสมากยิ!งขึ Aน ตั Aงแตปี่ 2558 เป็นต้นไป บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิให้การเสนอชื!อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั Aง
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บคุคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที!ได้รับแต่งตั Aงให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที!ดําเนินการเพื!อประโยชน์ที!ดีที!สุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั Aนๆ โดย
ควบคมุการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายที!ได้รับ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบตัิงานด้วยหลกับรรษัทภิบาลที!ดี และบริษัทได้กําหนดให้บุคคลที!ได้รับแต่งตั Aง
นั Aน ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที!จะไปลงมติ หรือ ใช้สิทธิออกเสียงในเรื!องสําคญัในระดบัเดียวกบัที!ต้อง
ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทั Aงนี A การส่งกรรมการเพื!อเป็นตวัแทนในบริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

นอกจากนี A ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้กําหนดระเบียบให้บุคคลที!ได้รับแต่งตั Aงจากบริษัทนั Aนต้องดแูลให้บริษัท
ย่อยมีข้อบงัคบัในเรื!องการทํารายการเกี!ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ หรือ การทํารายการสําคญัอื!นใดของ
บริษัทดงักล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที!เกี!ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมลูและการทํารายการข้างต้นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนดด้วย 
 
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายและวธีิการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทซึ!งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื Aอขายหลกัทรัพย์ดงันี A 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั Aงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี!ยวกบัหน้าที!ที!ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ กลต. ที!สจ. 12/2552 เรื!องการจดัทําและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ สอบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

2. บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี!ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที!สจ. 12/2552 เรื!องการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี เพื!อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื Aอขายหุ้นของผู้บริหารทกุราย  

3. ผู้บริหารที!ได้รับทราบข้อมลูภายในที!เป็นสาระสําคญั ซึ!งมีผลต่อการเปลี!ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบั
การซื Aอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที!งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั Aนจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที!เป็นสาระสําคญันั Aนตอ่บคุคลอื!น ทั Aงนี Aหากพบวา่มีการใช้ข้อมลูภายในมีความประพฤติที!ส่อไปในทางที!จะ
ทําให้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นได้รับความเสื!อมเสียและเสียหาย โดยผู้ กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้ บริหารระดับรองลงไป 
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนั Aนๆ 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จํากดัจํานวน 
1,095,000 บาท ทั Aงนี Aบุคคลหรือ กิจการที!เกี!ยวข้องกับผู้ สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที!
เกี!ยวข้องกบับริษัท 
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1. นโยบายภาพรวม 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ หมายถงึ การประกอบกิจการด้วยความดแูลใส่ใจต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม
และสิ!งแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
ด้วยความซื!อสตัย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ!งแวดล้อม 
และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม 8 ข้อของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท
ได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัเิพื!อให้บริษัทและบริษัทย่อยนํามาใช้เป็นส่วนหนึ!งในการบริหารจดัการกระบวนการทาง
ธุรกิจ (CSR-in-Process) ดงันี A 

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื!อมั!นกบัผู้ เกี!ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั!นที!จะ

ดําเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที!ดีตอ่คูแ่ข่งขนัเพื!อให้เกิดการแข่งขนัที!เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัดิงันี A 
(ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที!ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี!ยง

พฤตกิรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคดิ (ฮั Aว) กนั 
(ข) ไม่แสวงหาข้อมลูที!เป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที! ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น 

การจ่ายสินจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ข่ง  
(ค) ไม่พยายามทําลายชื!อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 
(ง) ไม่สนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที!มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที!มี

ลิขสิทธิeถกูต้อง 
(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั!นในความถูกต้อง ไม่สนบัสนนุให้มีการสร้างความสําเร็จของ

งานด้วยวิธีการทจุริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการทจุริตคอร์รับปชั!น โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตัติาม นโยบายตอ่ต้านการทจุริต  และ นโยบายการให้ข้อมลู การสอบสวนข้อมลูการทจุริต และการคุ้มครองผู้ ให้มลูการ
ทจุริต 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การเคารพสิทธิมนษุยชน หมายถงึ การปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่า

ของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั Aนพื Aนฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที!จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชน โดยมีแนวทางปฏิบตัดิงันี A 

(ก) สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมั!นตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี!ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ เป็นต้น 

(ข) ส่งเสริมการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตาม
หลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดแูลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภยัและ

สุขอนามัยในสถานที!ทํางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื!อยกระดบัการทํางานของ
พนกังานอย่างมืออาชีพ พฒันาระบบการทํางานและสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงันี A  

(ก) จดัให้มีเงื!อนไขในการจ้างงานที!เป็นธรรม และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนที!เหมาะสมตามศกัยภาพ 
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(ข) จัดให้มีการดูแลในเรื!องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจําปี การทํางาน
ล่วงเวลาที!สมเหตสุมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 

(ค) การแตง่ตั Aงโยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระทําด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั Aงอยู่บน
พื Aนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  

(ง) จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวติ และทรัพย์สินของพนกังาน  
(จ) พฒันาพนกังานเพื!อฝึกฝนทกัษะและเพิ!มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้อย่างทั!วถึงและ

สมํ!าเสมอ 
(ฉ) ปฏิบตัติามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ที!เกี!ยวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด  
(ช) หลีกเลี!ยงการกระทําใดๆ ที!ไม่เป็นธรรม ซึ!งอาจมีผลกระทบต่อความมั!นคงในหน้าที!การทํางานของพนกังาน 

ตลอดจนปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสภุาพ 
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทมุ่งมั!นที!จะผลิตสินค้าและบริการที!มีคณุภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที!เหมาะสม รักษาความลบัของ

ลูกค้าอย่างจริงจงัและสมํ!าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั Aงที!จะเพิ!มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื!อง และปฏิบตัิตาม
เงื!อนไขตา่งๆ ที!มีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตัดิงันี A 

(ก) ส่งมอบผลิตภณัฑ์ที!มีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เงื!อนไขที!เป็นธรรม 
(ข) พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการอย่างตอ่เนื!อง เพื!อเพิ!มมลูคา่ให้กบัธุรกิจและเพื!อเพิ!มประโยชน์ให้แก่ลกูค้า 
(ค) ให้ข้อมลูเกี!ยวกบัผลิตภณัฑ์และบริการที!ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื!อให้ลูกค้ามีข้อมลูเพียงพอ

ในการตดัสินใจ 
(ง) รักษาความลบัของลกูค้าไม่นําไปใช้เพื!อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ที!เกี!ยวข้องโดยมิชอบ  
(6) การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 
บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการดูแลรักษาสิ!งแวดล้อม เพื!อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะ

โลกร้อน ซึ!งมีผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ที!จะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงันี A 

(ก) โครงการทําระบบผลิตนํ Aาประปา 
 บริษัทฯ ได้เล็งเหน็ความสําคญัของทรัพยากรนํ Aา จึงมีการติดตั Aงระบบผลิตนํ Aาประปา ซึ!งใช้นํ Aาที!เหลือจาก

กระบวนการผลิตซึ!งเป็นนํ Aาที!เกิดจากการชะล้างต่างๆ และนํ Aาจากแหล่งนํ Aาธรรมชาติ มาใช้เป็นวตัถุดิบเพื!อใช้ผลิตนํ Aาประปา
เพื!อใช้ภายในโรงงาน โดยปัจจุบนั ระบบผลิตนํ Aาประปาของบริษัท สามารถผลิตนํ Aาประปาได้ 400 ลบ.ม./วนั สรุปว่า บริษัทฯ 
ไม่มีการปล่อยนํ Aาจากกระบวนการผลิตออกสู่สิ!งแวดล้อมเลย 

(ข)  การควบคมุการปล่อยฝุ่ นละออง 
 ในกระบวนการผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์นั Aน อาจก่อให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง เพื!อ

ป้องกนัปัญหาฝุ่ นละอองกระจายออกสู่ภายนอก บริษัทจึงได้ติดตั Aงระบบเครื!องดดูฝุ่ น เพื!อรวบรวมฝุ่ นละอองเพื!อบําบดัโดย
ระบบถงุกรองก่อนปล่อยสู่อากาศภายนอก นอกจากนี A เพื!อความสะอาดในสถานที!ทํางานและเพื!อพฒันาคณุภาพสิ!งแวดล้อม
ภายในบริษัท จงึได้ตดิตั Aงระบบเครื!องดดูฝุ่ นละออง (Silo) เพิ!มเติมบริเวณแผนกออกยางใน เพื!อดดูฝุ่ นแป้ง จากพื Aนที!ดงักล่าว 
ทําให้ปัญหาฝุ่ นละอองลดลง 

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทฯ เล็งเหน็ความสําคญัของการการอยู่ร่วมกบัสงัคม และชุมชนโดยรอบ ดงันั Aนจึงมีการส่งเสริมเพื!อให้เกิด

ความสมัพนัธ์อนัดี การให้ความร่วมมือ และสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน เพื!อลดทอนการขดัแย้ง และบรรเทา
ปัญหาที!จะเกิดขึ Aนในอนาคต ทําให้สงัคมมีความเชื!อมั!น และไว้วางใจ ทําให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความยั!งยืน โดยในปี 
2558 บริษัท มีกิจกรรมเพื!อสงัคม ดงันี A 
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1. โครงการ “JS100 Application”แอพพลิเคชั� นเพื�อการเดินทางและชีวิตที�ปลอดภัย หรือ Road 
Safety Life Safety เป็นโครงการที! บริษัทฯ ร่วมกบั จส.100 ได้จดัทํา “JS100 Application” เพื!อให้ผู้ ใช้รถบนท้องถนน
สามารถแจ้งข่าวต่างๆ ได้อย่างสะดวก และทนัท่วงที รวมทั Aงมีข้อมลูร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์ มากกว่า 400 แห่ง เพื!อให้ผู้ ใช้
รถจกัรยานยนต์สามารถเลือกใช้บริการ 

 
2. บริษัทฯ มีการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้แก่ เป็นประธานจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วดัทิพยวารีวิหาร 

(กมัโล่วยี!) เป็นประธานจดังานทอดกฐินสามคัคี วดัหนองเขิน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ� งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักดีว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงให้

ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั Aงภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมที!สร้างความสมดลุระหว่างมลูค่าและคณุค่า
ตอ่ชมุชน สงัคม และสิ!งแวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเตบิโตของธุรกิจอย่างยั!งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงันี A 

(ก) วเิคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด เพื!อสร้างโอกาสในการพฒันาไปสู่การค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 
(ข) สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสีย เพื!อความเจริญเติบโตควบคู่กบัการสร้างกําไร

ของธุรกิจอย่างยั!งยืน 
(ค) การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื!อช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและสังคม เช่น ขา

เทียมสําหรับผู้พิการ 
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 ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ในสาขาวิชาที!เกี!ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ธญัญบรีุ เข้ามาศกึษาดงูาน เพื!อเป็นการเผยแพร่นวตัถกรรม 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
2. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นนั Aน เป็นส่วนหนึ!งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของ
กิจการที!บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางที!กําหนด ตั Aงแต่
ขั Aนตอนการจดัหาวตัถุดิบที!มีคุณภาพในราคาที!เหมาะสม และเพื!อให้เกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หลีกเลี!ยงพฤติกรรมการ
เล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษัทจงึไม่มีนโยบายในการซื Aอสินค้ากบัผู้ จําหน่ายวตัถดุบิ (Supplier) รายใดรายหนึ!งโดยเฉพาะ โดยมี
การสั!งซื Aอจากผู้จดัจําหน่ายวตัถดุบิหลายรายเพื!อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ!มอํานาจการตอ่รอง  

สําหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินค้าตั Aงแต่เริ!มต้นการผลิตจนถึงขั Aนตอน
สดุท้ายก่อนที!จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้า รวมถงึการให้คําแนะนําในการนําผลิตภณัฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของ
ลกูค้าเพื!อช่วยลดเวลาในการทํางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพื!อรับฟัง
ปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้า แล้วนํามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที!หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลกูค้าได้มากยิ!งขึ Aน  

เนื!องจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศยับุคลากรที!มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ผู้บริหาร
บริษัทจงึได้ตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที!มีความรู้ ความสามารถ ให้
ทนัตอ่การเปลี!ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยการจดัอบรมพนกังานและเปิดโอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ใน
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตา่งประเทศ ซึ!งเป็นผู้ผลิตเครื!องจกัรนั Aนๆ โดยตรง 
 
3. การดาํเนินธุรกิจที�มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
 - ไม่มี – 
 
4. กิจกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (CSR-after-process) 
 บริษัทมีนโยบายทํากิจกรรมเพื!อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ!งแวดล้อมเมื!อมีโอกาสที!เหมาะสม  
 
5. การป้องกันการมีส่วนเกี�ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั�น 
 การทจุริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจที!ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที!มีอยู่ในทางมิชอบ เพื!อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื!อน คนรู้จกั หรือประโยชน์อื!นใดอนัมิควรได้ ซึ!งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้ อื!น การทจุริต
อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั Aงที! เป็นเงินและสิ!งของ การมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเทจ็จริง การขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม เป็นต้น  
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 บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสําคญัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั!น ซึ!งที!ผ่านมาบริษัทฯ ได้
กําหนดแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัทีิ!เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
การกํากบัดแูลกิจการ  นอกจากนั Aน  บริษัทฯ ได้คํานึงถึงความเสียหายที!จะเกิดจากการทจุริตคอร์รัปชั!น จึงได้กําหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั!น โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย กระทําการอันใดที!
เกี!ยวข้องกบัการทจุริตคอรัปชั!นทกุรูปแบบ เพื!อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื!อน และคนรู้จกั ไม่ว่าตน
จะอยู่ในฐานะผู้ รับหรือผู้ ให้ ทั Aงที!เป็นตวัเงินหรือที!ไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที!บริษัทและบริษัท
ย่อยได้ดําเนินธุรกิจ หรือตดิตอ่ด้วย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงันี A  

(ก) สร้างวฒันธรรมองค์กรที!ซื!อสตัย์และยดึมั!นในความเป็นธรรม 
(ข) ไม่รับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้ มีส่วนได้เสียในเรื!องที!ตนทําหน้าที!รับผิดชอบทั Aงโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื!อให้

ได้มาซึ!งประโยชน์ในทางมิชอบ 
(ค) ในการจดัซื Aอจดัจ้าง/การจ่ายคา่คอมมิชชั!น ต้องดําเนินการผ่านขั Aนตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ 
(ง) หลีกเลี!ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ!งอาจนํามาซึ!งการทุจริตคอร์รัปชั!น เช่น ไม่ถือหุ้นในบริษัทคู่แข่ง 

หลีกเลี!ยงการใช้ข้อมลูภายใน เพื!อประโยชน์ของตนในการซื Aอหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่
ผู้ อื!น 

(จ) มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที!มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที!
รับรองทั!วไป 

(ฉ) จดัให้มีระบบควบคมุภายในที!รัดกมุมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ทกุปี ทั Aงนี A บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทําหน้าที!เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื!อประเมิน
ความเสี!ยงและรายการที!ผิดปกติ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยทกุๆ 3 เดือน  

(ช) หากพบเห็นการกระทําที!เข้าข่ายการทุจริตที!มีผลเกี!ยวข้องกับบริษัททั Aงทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้
กรรมการผู้จดัการทราบทนัที โดยบริษัทจะรักษาความลบัของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทจุริต  

เพื!อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั!น บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่อง
ทางการสื!อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) 
โดยจะทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ!าเสมอทกุปี 
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 บริษัทฯ ได้ตระหนกั และให้ความสําคญักบัระบบการควบคมุภายใน เพื!อให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื!น 
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั Aงให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ทําหน้าที!ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื!อให้
ระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลกัการของการกํากับดแูลกิจการที!ดี ผ่านการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผู้ สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมพร้อมกนั เพื!อนําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารับทราบ ตดิตามความคืบหน้า และหาแนวทางการแก้ไขและ ป้องกนัปัญหา ตามข้อสงัเกตได้อย่างทนัทว่งที 
 นอกจากนี Aบริษัทฯ ยงัจดัให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ!งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ 
ไอซี จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ!งเป็นผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในด้านบญัชีและการ
ควบคมุภายในเป็นอย่างดี เป็นที!ปรึกษาในการวางระบบการควบคมุภายใน และสอบทานเพื!อหารายการความเสี!ยง รวมทั Aงสิ!ง
ผิดปกต ิเพื!อนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุๆ 3 เดือน  
 
รายการระหว่างกัน 
 สําหรับงวดบญัชีสิ Aนสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2558 พบวา่มีรายการระหวา่ง บริษัทที!เกี!ยวโยงกนั กรรมการ และ ผู้ ถือหุ้น 
กบั บริษัทฯ ซึ!งรายการที!เกี!ยวโยงกนั จะเป็นรายการการซื Aอ-ขาย สินค้าระหวา่งกนั การเช่าพื Aนที! และการคํ Aาประกนั ระหว่างกนั 
ซึ!งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหน็วา่รายการดงักล่าวเป็นรายการที!สมเหตสุมผลเนื!องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการ
กําหนดราคาและเงื!อนไขการค้าทั!วไป และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท NDR โดยมีรายละเอียดใน
การทํารายการระหวา่งกนั ดงันี A 
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สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) สําหรับงวด 12 เดือน สิ %นสุดวันที& 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

บุคคล/นิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง   

(บาท) 
คาํชี .แจงของผู้บริหารในเรื องความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

นายชยัสิทธิ� สมัฤทธิวณิชชา  กรรมการและผู้ ถือหุ้นบริษัท 
 
 

- คา่เชา่พื $นที&สํานกังาน
สําหรับฝ่ายการตลาด
และขาย 

- คา่เชา่ค้างจา่ย 

108,000 
 

 
- 

- 
     
 

9,000 

บริษัทได้เช่าอาคารและพื $นที&บางส่วนในกรุงเทพฯ จาก นาย
ชยัสิทธิ� เพื&อใช้เป็นสํานักงาน สําหรับฝ่ายการตลาดและฝ่าย
ขาย โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 9,000 บาท เนื $อที& 112 ตาราง
เมตร (หรือคิดเป็น 80 บาท/ตารางเมตร) ซึ&งเป็นราคาค่าเช่าที&
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอรี& 
จํากดั   

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั (NDI) เป็นบริษัทย่อยถือโดยบริษัทฯ ร้อยละ 91.77 และมี
กรรมการร่วมกัน คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ  
นายชยัสิทธิ� สมัฤทธิวณิชชา 
 
 
 
 
 
 

- รายได้ขายสินค้า 
- ซื $อสินค้า 
- ลกูหนี $การค้า 
- เจ้าหนี $การค้า 
- รายได้คา่เชา่ 
- ลกูหนี $คา่เชา่ 
- คา่บริการสถานที& 
- ลกูหนี $คา่บริการสถานที& 
- รายได้คา่ไฟฟ้า 
- ลกูหนี $คา่ไฟฟ้า 
- คา่ใช้จา่ยคา่ไฟฟ้า 
- เจ้าหนี $คา่ไฟฟ้า 
- เงินปันผล 

            46,162    
2,970,819 

-   
- 

270,000 
 - 

           700,000 
- 

1,649,960    
- 

160,180 
- 

2,168,164 

 - 
  - 

        678,471 
2,466 

- 
         - 

               -
214,000 

- 
        945,880 

- 
         62,979 

- 

- บริษัทมีการซื $อวสัดสุิ $นเปลืองที&ใช้ในการบรรจุซึ&งไม่ใช่การ
ดําเนินงานหลัก โดยราคาซื $อขายกําหนดโดยไม่ตํ&ากว่า
ราคาตลาด  

- บริษัทได้ให้เช่าอาคารโรงงานเพื&อใช้ในการผลิตสินค้า คิด
ค่าเช่าเดือนละ 30,000  บาท เนื $อที& 1,070 ตารางเมตร 
(หรือคิดเป็น  28.04 บาท/ตารางเมตร) ซึ&งเป็นค่าเช่าที&
เทียบได้กบัพื $นที&ใกล้เคียง  ซึ&งได้ยกเลิกสญัญาดงักลา่วเมื&อ
วันที& 30/9/2558 และมีการทําสัญญาค่าบริการ สําหรับ
อาคารใหม่ ในวันที& 1/6/2558 โดยคิดค่าบริการเดือนละ 
100,000 บาท (หรือคิดเป็น 43.61 บาท/ตารางเมตร) ซึ&ง
เป็นราคาที&ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
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บุคคล/นิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง   

(บาท) 
คาํชี .แจงของผู้บริหารในเรื องความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จํากดั   - นายประเสริฐ และ นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา 
เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.
ไทยเจริญ เซอร์วิส จํากดั 

- นายชัยสิทธิ� และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 
ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ในบริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส 
จํากดั 

- รายได้ขายสินค้า  
- ลกูหนี $การค้า 
- ซื $อสินค้าและวตัถดุบิ            
- เจ้าหนี $การค้า 

114,654 
- 
- 
- 

- 
35,800 

- 
- 

บริษัท มีการขายแบตเตอรี&  ระหว่างกันเพื&อเป็นการเพิ&มช่อง
ทางการขาย โดย บริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จํากัด เป็น
ตวัแทนการจัดจําหน่าย ซึ&งราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ตํ&า
กวา่ราคาตลาด 
 

บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จํากดั   - นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชยัสิทธิ� สมัฤทธิ
วณิชชา เป็นกรรมการใน บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 
จํากดั   

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา ถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 90 ใน บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 
จํากดั 

- นายชยัสิทธิ� และนางธัญญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา เป็น
ผู้ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 ในบริษัท ต.ไทยรับเบอร์ 
จํากดั 

- รายได้ขายสินค้า  
- ลกูหนี $การค้า 
- รายได้การบริการ 
- ซื $อสินค้าและวตัถดุบิ       
- เจ้าหนี $การค้า 

111,636 
- 
-    

195,428 
-                 

- 
18,370 

- 
- 

25,258 

- บริษัท มีการขายแบตเตอรี& ระหวา่งกนั เพื&อเป็นการเพิ&มช่อง
ทางการขาย โดยบริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ เป็นตวัแทน
การจดัจําหน่าย  ซึ&งกําหนดราคาโดยไมต่ํ&ากวา่ราคาตลาด 

- บริษัท มีการซื $อยางรถยนต์เพี&อเปลี&ยนอะไหล่ยางรถยนต์ 
จากบริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จํากัด เพื&อแก้ปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน และได้ประโยชน์ทั $งสองฝ่าย ซึ&ง
กําหนดราคาโดยไมต่ํ&ากวา่ราคาตลาด 

บริษัท สยาม พลาสวดู จํากดั - นายประเสริฐ และ นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา  เป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้ นรวมกันร้อยละ 56 ในบริษัท 
สยาม พลาสวดู จํากดั 

- นายชัยสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้ นร้อยละ 4 ใน 
บริษัท สยาม พลาสวดู จํากดั 

- รายได้ขายสินค้า  
- ลกูหนี $การค้า 
- ซื $อสินค้า 
- เจ้าหนี $การค้า 
 

7,009 
- 

2,760 
- 

-   
2,500 

- 
- 

บริษัท มีการขายแบตเตอรี&  ระหว่างกันเพื&อใ ช้ในการ
ดําเนินงานตามปกติซึ&งกําหนดราคาโดยไมต่ํ&ากวา่ราคาตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง   

(บาท) 
คาํชี .แจงของผู้บริหารในเรื องความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จํากดั - นายประเสริฐ สมัฤทธิวณิชชา     เป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้ นร้อยละ 27 ในบริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส 
จํากดั 

- นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จํากดั 

- รายได้ขายสินค้า 
- ลกูหนี $การค้า 
- ซื $อสินค้าและวตัถดุบิ 
- เจ้าหนี $การค้า 

2,341,215 
- 

2,240 
- 

- 
634,000 

- 
- 

บริษัท มีการขายแบตเตอรี& ระหว่างกันให้กับบริษัท ไทยแสง
เจริญ เซอร์วิส จํากดั เพื&อใช้ในการดําเนินธุรกิจหลกั และเป็น
การเพิ&มชอ่งทางการขายให้บริษัทฯ ซึ&งกําหนดราคาโดยไม่ตํ&า
กวา่ราคาตลาด  

บริษัท เอส. เอ็ม. เค. อตุสาหกรรม จํากดั - นายประเสริฐ  สัมฤทธิวณิชชา     เป็นกรรมการ ใน 
บริษัท.เอส.เอ็ม.เค.อตุสาหกรรม จํากดั 

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา ถือหุ้น
ร่ ว ม กัน ร้ อ ย ล ะ  4 1  ใ น  บ ริ ษั ท  เ อ ส . เ อ็ ม . เ ค .
อตุสาหกรรม จํากดั 

- รายได้จากการขายสินค้า 
- ลกูหนี $การค้า 

8,554,443 
- 

-          
489,939 

บริษัท มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่างกันเพื&อใช้ในการ
ดําเนินงานตามปกติ  ซึ&งกําหนดราคาโดยอัตรากําไรขั $นต้น 
ไมต่ํ&ากวา่ราคาที&ขายให้บคุคลภายนอก 
 

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ไวท์เฮ้าส์พลาสติก 
 

นางมุกดา สวัสดิ�วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ศํกดิ� สวัสดิ�

วรรณ)เป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ ใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก 
ถือหุ้นใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50 

- ซื $อสินค้าและวตัถดุบิ     
- เจ้าหนี $การค้า 
 

405,050 
- 
 
 

- 
73,670 

บริษัทมีการซื $อถงุพลาสติกมาใช้ในการดําเนินงานตามปกติ 
ซึ&งกําหนดราคาโดยไมต่ํ&ากวา่ราคาตลาด  
 

บริษัท สยาม ซานซิน จํากดั 
 
 

- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน 
บริษัท สยามซานซิน จํากดั  

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา ถือหุ้น
ร่วมกนัร้อย 

     ละ 20 ในบริษัท สยามซานชิน จํากดั 

- ซื $อสินค้าและวตัถดุบิ     
- เจ้าหนี $การค้า 
- รายได้จากการขาย 
 
 
 

24,328 
- 

4,673 

- 
                    - 

      - 
 
 
 

- บริษัทฯมีการซื $อนํ $ายาสําหรับเติมบอยเลอร์ ระหวา่งกนัเพื&อ
ใช้ในการดําเนินงานตามปกติ ซึ&งกําหนดราคาโดยไม่ตํ&า
กวา่ราคาตลาด 

- บริษัท มีการขายแบตเตอรี&  ระหว่างกันเพื&อใช้ในการ
ดําเนินงานตามปกติ  ซึ&งกําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคา
ตลาด 

บริษัท แสงเจริญทลูส์เซ็นเตอร์ จํากดั นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการและผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท แสงเจริญทลูส์เซ็นเตอร์ จํากดั 

- รายได้ขายสินค้า  
- ลกูหนี $การค้า 

9,963 
               - 

-      
- 

บริษัท มีการขายแบตเตอรี&  ระหว่างกันเพื&อใ ช้ในการ
ดําเนินงานตามปกติ  ซึ&งกําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคา
ตลาด 



 

รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 49494949    

 

บุคคล/นิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง   

(บาท) 
คาํชี .แจงของผู้บริหารในเรื องความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

บริษัท ไทยแสงเจริญอินเตอร์พาร์ท จํากดั 
  

- นายประเสริฐ สมัฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการและผู้ ถือ
หุ้นร้อยละ 27 ในบริษัท ไทยแสงเจริญ อินเตอร์พาร์ท 
จํากดั 

- นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน
บริษัท ไทยแสงเจริญ อินเตอร์พาร์ท จํากดั 

- รายได้ขายสินค้า 
- ลกูหนี $การค้า 

  462,617 

- 
 

- 
- 

บริษัท มีการขายแบตเตอรี& ระหว่างกันให้กับบริษัท ไทยแสง
เจริญ อินเตอร์พาร์ท จํากัดเพื&อใช้ในการดําเนินธุรกิจหลัก 
และเป็นการเพิ&มชอ่งทางการขายให้บริษัทฯ  ซึ&งกําหนดราคา
โดยไมต่ํากวา่ราคาตลาด  

บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จํากดั   - นายประเสริฐและนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา ถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 80 ใน บริษัทไทยเจริญยางบริการ 
จํากดั 

- นายชัยสิทธิ�และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ถือ
หุ้นรวมกันร้อยละ 8 ในบริษัทไทยเจริญยางบริการ 
จํากดั 

- รายได้ขายสินค้า  
- ลกูหนี $การค้า 
 
 
 

8,364 
- 
 
 
 

 

           - 
- 

 
 

บริษัท มีการขายแบตเตอร์รี ระหว่างกันเพื&อเป็นการเพิ&มช่อง
ทางการขาย  โดยบริษัท ไทยเจริญยางบริการ เป็นตัวแทน
การจดัจําหน่าย  ซึ&งกําหนดราคาโดยไมต่ํ&ากวา่ราคาตลาด 
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 สรุปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกัด สําหรับงวด 12 เดือน สิ %นสุดวันที& 31  ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

บุคคล/นิติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ยอดคงค้าง   

(บาท) 
คาํชี .แจงของผู้บริหารในเรื องความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผล 

นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา   
   

กรรมการบริษัท  - วงเงินเบิกเกินบญัชี 
- ประกนัไฟฟ้า 

        9,600,000 
       400,000 

 4,855,925 
- 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทําการคํ $าประกันในนามส่วนตัวให้กับ
บริษัทฯ โดยมิได้รับคา่ตอบแทน แตอ่ยา่งใด  

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ไวท์เฮ้าส์พลาสติก นางมกุดา สวสัดิ�วรรณ (คูส่มรสนายพงษ์ศํกดิ� สวสัดิ�

วรรณ)เป็นหุ้ นส่วนผู้ จัดการใน หจก. ไวท์เฮ้าส์
พลาสติกนางมกุดา สวัสดิ�วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ� สวสัดิ�วรรณ) ถือหุ้นใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก 
ร้อยละ 50 

- ซื $อสินค้าและวสัดุ
สิ $นเปลือง 

- เจ้าหนี $การค้า 
 

66,180 
 

- 

             - 
 

- 

บริษัทมีการซื $อถุงพลาสติกมาใช้ในการดําเนินงานตามปกติ ซึ&งซื $อ
กําหนดราคาโดยไมต่ํ&ากวา่ราคาตลาด 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 
(NDR) 

เป็นบริษัทใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน คือ นาง
นิตยา  สัมฤทธิวณิชชา  และ นายชัยสิทธิ� สัมฤทธิ
วณิชชา 

- รายได้จากการขายสินค้า 
- ลกูหนี $การค้า 
- ซื $อสินค้าและวตัถดุบิ      
- เจ้าหนี $การค้า 
- คา่เชา่ 
- เจ้าหนี $คา่เชา่ 
- คา่บริการสถานที& 
- คา่ไฟฟ้า 
- เจ้าหนี $คา่ไฟฟ้า 
- รายได้คา่ไฟฟ้า 
- ลกูหนี $คา่ไฟฟ้า 
- เงินปันผล 

  2,970,819 
- 

46,162 
- 

270,000 
             -   

           700,000 
1,649,960    

- 
160,180 

- 
2,168,164 

- 
678,471 

- 
2,466 

- 
214,000 

- 
- 

   945,880 
- 

62,979 
- 

- บริษัทมีการขายวสัดสุิ $นเปลืองที&ใช้ในการบรรจุยางนอก ซึ&งไม่ใช่
การดําเนินงานหลกั โดยกําหนดราคาซื $อขายไมต่ํ&ากวา่ราคาตลาด  

- บริษัทได้เชา่อาคารโรงงานเพื&อใช้ในการผลิตสินค้า คิดคา่เชา่เดือน
ละ 30,000  บาท เนื $อที& 1,070 ตารางเมตร (หรือคิดเป็น  28.04 
บาท/ตารางเมตร) ซึ&งเป็นค่าเช่าที&เทียบได้กับพื $นที&ใกล้เคียง ซึ&งได้
ยกเลิกสญัญาดงักล่าวเมื&อวนัที& 30/9/2558 และมีการทําสญัญา
คา่บริการ สําหรับอาคารใหม่ ในวนัที& 1/6/2558 โดยคิดค่าบริการ
เดือนละ 100,000 บาท (หรือคิดเป็น 43.61 บาท/ตารางเมตร) ซึ&ง
เป็นราคาที&ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 
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นโยบายรายการระหว่างกัน 
1. มาตรการหรือขั �นตอนการอนมุตักิารทํารายการระหวา่งกนั 

ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนําเสนอเรื องให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทนุรวมถงึผู้ ที เกี ยวข้องกบับริษัท โดยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งผู้ ที อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการระหวา่งกนั จะไม่มีสิทธิ7เข้ามามีส่วนร่วมในการอนมุตัริายการดงักล่าวได้ 

สําหรับรายการระหว่างกันที เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื �อสินค้าหรือบริการ การจําหน่ายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 
บริษัทมีนโยบายที จะกําหนดเงื อนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กบัราคาที เกิดขึ �นกบับคุคลภายนอก หรือมีความเหน็จากผู้ เชี ยวชาญอิสระตอ่รายการที เกิดขึ �น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา
ตลาด รวมถึงเงื อนไขและความจําเป็นที กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจดัส่ง คณุสมบตัิเฉพาะของสินค้า เป็นต้น 
ทั �งนี �เพื อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

2. แนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเรื องการคํ �าประกันเงินกู้ ยืมของบริษัทโดยกรรมการหรือสินทรัพย์ของ
กรรมการ ซึ งเพื อประโยชน์ในการขอการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงินตามความจําเป็น ซึ งที ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่าย
คา่ตอบแทนแก่กรรมการผู้ คํ �าประกนัแตอ่ย่างใด นอกจากนี � จะมีรายการเช่า ซื �อ ขาย การให้บริการ ตามธุรกิจปกติการค้าทั วไปทั �งนี � 
ในการทํารายการระหวา่งกนัที อาจเกิดขึ �นในอนาคต  เงื อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั วไป โดยอ้างอิงกบัราคาและ
เงื อนไขตลาดที เหมาะสม  

ทั �งนี �บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน 
รวมทั �งความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั �นด้วย หากมีรายการใดที เกิดขึ �นกับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้ เชี ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเกี ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั �งนี � 
กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

3. การกําหนดนโยบายการตั �งราคาขายหรือบริการกบับคุคลที เกี ยวโยงกนั  
สําหรับการซื �อขายสินค้าและวัตถุดิบ และการให้บริการระหว่างกลุ่มบริษัทที เกี ยวโยงกัน จะคิดราคาขายหรือบริการ

กําหนดราคาโดยใช้ราคาทนุบวกด้วยกําไรส่วนเพิ ม และเป็นราคาไม่ตํ ากว่าราคาตลาด สําหรับรายการที ไม่สามารถหาราคาตลาด
เทียบเคียงได้ เช่น ขายหน้ายาง เป็นต้น กําหนดให้อตัรากําไรขั �นต้นจะต้องไม่ตํ ากวา่ที ขายให้แก่บคุคลภายนอก  
การกําหนดนโยบายดงักล่าวข้างต้น จะเริ มใช้ตั �งแตว่นัที  5 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52525252    รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 ตารางสรุปงบการเงนิ 
 ตารางสรุปงบการเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ �นสุด
วนัที  31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.15 0.86 7.86 1.23 51.84 7.72      

เงินลงทุนชั วคราว - สุทธิ -       -       -       0.00 2.87 0.43      

ลูกหนี �การค้า - ลูกค้าทั วไป - สุทธิ 70.42 14.66    84.89 13.30 82.84 12.34    

ลูกหนี �การค้า - กิจการที เกี ยวข้อง 64.24 13.37    1.27 0.20 1.18 0.18      

ลูกหนี �อื น - บริษัทย่อย -       -       0.00 0.00 0.00 -       

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 49.09 10.22 66.08 10.36 66.08 9.84      

ภาษีมลูค่าเพิ มรอเรียกคืน 7.73 1.61 11.70 1.83 4.54 0.68      

สินทรัพย์รอการขาย 4.00 0.83 0.34 0.05 -       -       

สินทรัพย์หมนุเวียนอื น 0.77 0.16 4.77 0.75 3.65 0.54      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 200.40  41.71    176.91 27.72    212.99 31.72    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที มีข้อจํากัดในการใช้ -       0.00 5.35 0.84 5.35      0.80

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -       -       -       -       -       -       

ที ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 270.62 56.33 450.09 70.53 448.01  66.71

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ -       0.00 5.63 0.88 5.13      0.76

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -       0.00 0.10 0.02 0.07      0.01

เงินมัดจํา 9.42 1.96 0.04 0.01 -       -       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 280.04  58.29 461.21 72.28 458.56  68.28

รวมสินทรัพย์ 480.44  100.00  638.12 100.00  671.55  100.00  

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

 
 
 
 

 
 
 



 

รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 53535353    

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี4สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากธนาคาร 160.13 53.45 299.85 69.32 57.28 20.55

เจ้าหนี �การค้า - ผู้ ค้าทั วไป 103.87 34.67 98.37 22.74 106.14 38.08

เจ้าหนี �การค้า - กิจการที เกี ยวข้อง 0.15 0.05 0.14 0.03 0.11 0.04

เจ้าหนี �ซื �อสินทรัพย์ 2.99 1.00      10.45 2.42      1.97 0.71      

หนี �สินตามสัญญาเช่าการเงินที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี 7.48      2.50 2.11 0.49 0.23 0.08

เงินกู้ระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี -       0.00 0 0.00 21.45 7.70

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9.61 3.21 2.70 0.62 0.69 0.25

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8.7 2.90 9.66 2.23 7.68 2.76

หนี �สินหมนุเวียนอื น 1.7 0.57 1.87 0.43 1.80 0.65

รวมหนี4สินหมุนเวียน 294.63 98.34   425.15 98.28   197.35 70.80   

หนี4สินไม่หมุนเวียน

หนี �สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 2.33 0.78 0.20 0.05 0.00 0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2.46 0.82 3.10 0.72 3.17 1.14

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.19 0.06 4.12 0.95 6.28 2.25

เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ -       0.00 0.00 0.00 71.95 25.81

รวมหนี4สินไม่หมุนเวียน 4.98 1.66 7.42 1.72 81.40 29.20

รวมหนี4สิน 299.61 100.00 432.57 100.00 278.75 100.00

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท

ทุนจดทะเบียน 115.00 63.60 150.00  72.97 215.00 54.73

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น -       -       -       -       104.81 26.68    

กําไร(ขาดทุน)สะสม 65.83 36.40 55.55    27.03 73.00 18.58

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 180.83 100.00 205.55 100.00 392.81 100.00

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

 
 
 
 



 

54545454    รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

ขายสุทธิ 853.00 99.02 787.26 98.89 791.71 99.33

กําไรจากอัตราแลกเปลี ยน 4.02 0.47 3.90 0.49 0.00 0.00

รายได้อื น 4.41 0.51 4.97 0.62 5.32 0.67

รวมรายได้ 861.43 100.00 796.13 100.00 797.03 100.00

ต้นทุนขาย -712.21 82.68 -661.32 83.07 -676.83 84.92

ค่าใช้จ่ายในการขาย -11.82 1.37 -13.34 1.68 -15.32 1.92

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -48.03 5.58 -54.62 6.86 -53.76 6.75

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยน 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.02

ต้นทุนทางการเงิน -5.55 0.64 -8.16 1.02 -7.73 0.97

รวมค่าใช้จ่าย -777.61 90.27 -737.44 92.63 -753.77 94.57

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 83.82 9.73 58.69 7.37 43.26 5.43

ภาษีเงินได้ -18.13 2.10 -12.42 1.56 -8.88 1.11

กําไรสําหรับงวด 65.69 7.63 46.27 5.81 34.38 4.31

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 65.61 7.62 45.66 5.74 34.19 4.29

ส่วนได้เสียที ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 0.06 0.01 0.61 0.08 0.19 0.02

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 66.26 7.69 45.66 5.74 34.63 4.34

ส่วนได้เสียที ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 0.10 0.01 0.61 0.08 0.20 0.03

กําไรต่อหุ้นขั4นพื 4นฐาน

กําไร (บาทต่อหุ้น) 57.06 - 0.32 - 0.16 -

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี ยถ่วงนํ �าหนัก (หุ้น) 1150000 - 141657534 - 212328767 -

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

 
 
งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึ �น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ �นปี

เงินสดสุทธิที ได้จากการดําเนินงาน

เงินสดสุทธิที ได้จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

-16.13 3.71 43.98

76.7 79.14 80.28

20.28 4.16 7.86

4.15 7.87 51.84

-144.18 -187.09 37.76

-51.35 111.66 1.46

หน่วย : ล้าบบาท

 
 
 
 
 



 

รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 55555555    

 

อัตราส่วนสําคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนหมนุเวียนลูกหนี �การค้า (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี ย (วัน)

อัตราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี ย (วัน)

อัตราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี � (เท่า)

ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี ย (วัน)

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั �นต้น (%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี �สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี �ย (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผลกําไรประจําปี (%) 

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

0.68                       0.42                       1.08                       

0.51                       0.26                       0.74                       

6.46 7.13 9.30

56.49 51.19 39.23

14.25 11.48 10.24

25.61 31.78 35.64

6.54 4.31 4.46

55.79 84.60 81.77

26.31 -1.62 -6.91

16.51                     16.00                     14.51                     

7.78                       5.88                       4.34                       

36.70                     22.51                     8.75                       

13.67 7.25 5.12

84.58                     39.13                     -

24.27                     10.28                     7.67                       

1.79                       1.25                       1.19                       

1.66 2.10 0.71

19.37 8.19 6.60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

56565656    รายงานประจาํปี 2558  บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 
โดยภาพรวมของปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจทั �งในประเทศ และต่างประเทศอยู่ในภาวะชะลอตวั จึงทําให้กําลงัซื �อหดตวัลง

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ งเกิดสภาวะราคาสินค้าเกษตรตกตํ า จึงทําให้กําลังซื �อในประเทศหดตัวลงอย่างมาก 
อย่างไรก็ดีจะเหน็ได้วา่รายได้รวมของบริษัทไม่ได้ลดลง แต่เพิ มขึ �นเล็กน้อยจาก 792 ล้านบาท เป็น 796 ล้านบาท ซึ งเกิดจากการได้
ตลาดใหม่อย่างประเทศอินเดีย และการทําโปรโมชั นเพื อผลกัดนัยอดขายและรักษาส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ แต่การทํา
โปรโมชั นดงักล่าว รวมถงึคา่เสื อมราคาทรัพย์สินที เพิ มขึ �น ซึ งเกิดจากทรัพย์สินที ทางบริษัทได้ลงทนุไว้ตั �งแต่ปี 2556 และแล้วเสร็จใน
ปี 2558 ก็มีผลทําให้กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีแล้วลดลงจาก 46 ล้านบาท เป็น 34 ล้านบาท 

หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

31/12/2558 31/12/2557 การเปลี ยนแปลง 
รายได้จากการขายและบริการ 791,708 787,264 4,444 

กําไรขั �นต้น 114,883 125,949 -11,066 
กําไร(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี ยน (134) 3,902 -4,036 
รายได้อื น 5,319 4,961 358 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 15,317 13,337 1,980 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 53,766 54,618 852 
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 50,985 66,857 -15,872 

ต้นทนุทางการเงิน 7,730 8,159 -429 
ภาษีเงินได้ 8,874 12,424 -3,550 
กําไรสทุธิ 34,381 46,274 -11,893 

 
ปัจจยัที มีความสําคญัและบริษัทฯได้ตดิตามอย่างใกล้ชิด เพราะมีผลตอ่ผลดําเนินการของบริษัทฯ มีดงันี � 

1. อตัราแลกเปลี ยน  ด้วยความผนัผวนของตลาดการเงินโลกทําให้อตัราแลกเปลี ยนมีความผนัผวนอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ ได้มีการทําประกนัความเสี ยงด้วยวิธีการซื �ออตัราแลกเปลี ยนล่วงหน้า และมีการฝากเงินไว้ในบญัชีสกุลเงินดอล
ล่าร์สหรัฐบางส่วน เพื อไว้จ่ายการนําเข้าวตัถดุบิที ซื �อในสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ 

2. ราคายางธรรมชาติ  เนื องด้วยยางธรรมชาติเป็นวตัถุดิบที มีสดัส่วนการใช้ค่อนข้างสูงในการผลิตสินค้าของบริษัท ดงันั �น
ราคายางธรรมชาติจึงมีผลต่อต้นทุนการผลิต บริษัทฯ จึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมีการซื �อล่วงหน้าประมาณ 1-3 
เดือนเพื อเป็นการป้องกนัความผนัผวนของต้นทนุ 
สรุปผลดําเนินการปี 2558 บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที จะเพิ มรายได้ประมาณร้อยละ 10-15 เทียบ

กบัปี 2557 และไม่สามารถเพิ มกําไรสทุธิตามเป้าหมายได้ เพราะสาเหตหุลกัจากกําลงัซื �อที หดตวัลงอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
ทําโปรโมชั นและมีการลดราคาสินค้าเพื อผลกัดนัยอดขาย จงึทําให้อตัราส่วนของกําไรสทุธิลดลง ถงึแม้ราคาวตัถดุบิจะลดลงก็ตาม 

แม้กําไรสทุธิจะลดลงเล็กน้อย แตส่ถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยงัคงแข็งแรง โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีNet Cash Flow 
ที เพิ มขึ �น 40 ล้านบาทในปี 2558 และมีอตัราหนี �ตอ่ทนุอยู่เพียง 0.71 เทา่  
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หน่วย: พนับาท  

รายการ 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบริษัท  

2558 2557 เปลีCยนแปลง 2558 2557 เปลีCยนแปลง 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 80,274 79,137 1,137 74,058 74,403 -345 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 37,759 187,089 -149,330 33,953 183,825 -149,872 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน      1,462 111,664 -110,202 3,894 113,412 -109,518 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ มขึ �น 
(ลดลง) สทุธิ 

43,977 3,712 40,265 43,999 3,990 40,009 
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    นายพงษ์ศักดิ�  สวัสดิ�วรรณ 
 
 
 
ตาํแหน่ง : 
- ประธานกรรมการบริษัท 

อายุ : 64 ปี 

การศกึษา :  

- ปริญญาตรี  สาขาวิชา เค รื� อ งกล  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การอบรม : 

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 

- ปี 2539-ปัจจบุนั : ผู้จดัการ หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสตกิ  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 

- เป็นน้องเขยของนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นน้าเขยของนายชยัสิทธิB สมัฤทธิวณิชชา 
การถือหุ้น ใน NDR : 

- ไม่มี (ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ดร. ศริดา จารุตกานนท์ 
 
 

   
ตาํแหน่ง  : 

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ :  37 ปี 

การศกึษา :  

- บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วม

สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑติพฒันบริหาร

ศาสตร์) 

- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 

การอบรม : 

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 

- ปี 2555 –ปัจจบุนั : รองคณบดี คณะการจดัการและ

การทอ่งเที�ยว มหาวทิยาลยับรูพา 

- ปี 2553-2555 : ประธานสาขาการบญัชีและการเงิน 

คณะการจัดการและการท่องเที�ยว มหาวิทยาลัย

บรูพา 

- ปี 2551-2553 : อาจารย์ประจําสาขาการบญัชีและ

ก าร เ งิ น  ค ณ ะ ก าร จัด ก าร แ ล ะ ก าร ท่อ ง เ ที� ย ว 

มหาวทิยาลยับรูพา 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
การถือหุ้น ใน NDR 

- ไม่มี (ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2558) 

 

 

  

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร 
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 นายชัยสิทธิ� สัมฤทธิวณิชชา  

 
         

 
ตาํแหน่ง  : 

- กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จดัการ 

อายุ :   42 ปี 
การศกึษา :  

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
การอบรม 
- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 

- ปี 2540-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.

รับเบอร์ จํากดั     

- ปี 2547-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. 

อินเตอร์พาร์ท จํากดั   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 
- เป็นบตุรของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นสามีของนางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นหลานเขยของนายพงษ์ศกัดิB สวสัดิBวรรณ 
การถือหุ้น ใน NDR 

- 33.97% (ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 
 
 

 
ตาํแหน่ง  : 

- กรรมการบริษัท 

อายุ :  66 ปี 

การศกึษา  

- มธัยมศกึษาตอนต้น 
การอบรม : 
- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

- ปัจจุบนั : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.ไทยเจริญรับ

เบอร์ จํากดั   

- ปี 2557-ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ 

จํากดั (มหาชน)     

- ปี 2552-2557 :  กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.

รับเบอร์ จํากดั       
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 
- เป็นมารดาของนายชยัสิทธิB  สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นพี�สะใภ้ของนายพงษ์ศกัดิB สวสัดิBวรรณ 
การถือหุ้น ใน NDR 

- 29.11% (ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2558) 
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  นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา

  

 

 
ตาํแหน่ง  : 

- กรรมการบริษัท 

อายุ : 

- 40 ปี 

การศกึษา : 
- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรม : 
- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 

- ปี 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ จัดการฝ่ายขายใน

ประเทศ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากดั(มหาชน) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 
- เป็นภรรยา ของนายชยัสิทธิB สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นลกูสะใภ้ของนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 
การถือหุ้น ใน NDR 
- 6.63% (ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นายธีรศักดิ� สว่างเนตร 

 

 

 
ตาํแหน่ง  : 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอ 

อายุ :    

- 41 ปี 

การศกึษา : 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรม : 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 

- ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท วนิเนอร์ปิโตรเลียม 

จํากดั 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 
- ไม่มี 
การถือหุ้น ใน NDR 
- ไม่มี (ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2558) 
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  นายโกวทิ คริสธานินทร์              
 

 

 
ตาํแหน่ง :  

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อายุ :   

-  41 ปี 

การศกึษา :  

- ปริญญาตรี สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยั กรุงเทพ                                                                                     
การอบรม : 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) : 

- ปี 2544-ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการ   บริษัท วนิเนอร์ 

อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 

- ไม่มี 
การถือหุ้น ใน NDR 

- ไม่มี (ณ วนัที� 6 กรกฎาคม 2558) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
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