เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ถึงแม้ว่าในปี 2558 ทีผ่านมา ราคาของวัตถุดบิ หลักทีใช้ในกระบวนการผลิตยางนอก และ
ยางในรถจัก รยานยนต์ จ ะลดลงมาค่ อ นข้า งมาก และยอดขายในปี น*ี จ ะสู ง กว่ า ปี ก่ อ นก็ต าม แต่
เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจทัง* ในและต่างประเทศทียังคงซบเซาและอยู่ในสภาวะตกตํา ทําให้มกี าร
แข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ส่งผลให้กําไรของบริษทั ในปี น*ีลดลงจากปี 2557 อย่างไรก็ดี ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้ าที ของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ทุกท่าน ทําให้บริษทั ฯ ผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมาได้อย่างราบรืน
สําหรับในปี 2559 นัน* ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะยังไม่ฟ*ื นตัว
มากนัก รวมทัง* ปญั หาภัยแล้งทียังคงมีอยู่ ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจไม่มากก็น้อย
อย่างไรก็ด ี บริษัทฯ ก็จะยังคงมุ่งมันทีจะพัฒนาเพือให้บริษทั ฯ มีความก้าวหน้ า โดยวางแผนการ
ดําเนินการต่ างๆ อย่างชัดเจน เพือให้มกี ารเติบโตของอัตรากําไรได้ตามเป้าหมายทีวางไว้ เพือ
ตอบสนองผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ให้คุม้ ค่าทีทุกท่านเลือกมาร่วมลงทุนกับเรา

(นายพงษ์ศกั ดิ B สวัสดิ Bวรรณ)
ประธานกรรมการ
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เรือง

หน้ า

สารจากคณะกรรมการ
สารบัญ
คณะกรรมการ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การเปลี!ยนแปลงและพัฒนาการที!สําคัญ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สภาพการแข่งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
ผลกระทบต่อสิ!งแวดล้ อม
ปั จจัยความเสี!ยง
ข้ อมูลทัว! ไปของบริ ษัทและข้ อมูลสําคัญอื!นๆ
ผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
โครงสร้ างการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี!ยง
ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
คําวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หาร

1
2
3
4
5
5
6
14
18
18
19
20
20
22
31
40
45
52
56
58

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558
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นายพงษ์ ศกั ดิ" สวัสดิ"วรรณ
ประธานกรรมการ

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการ

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการ

นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การ

นายธีรศักดิ" สว่ างเนตร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

นายโกวิท คริสธานินทร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท
1. นายพงษ์ ศักดิ" สวัสดิ"วรรณ
2. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
3. นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา
4. นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
5. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
6. นายธีรศักดิ" สว่ างเนตร
7. นายโกวิท คริสธานินทร์
คณะกรรมการตวจสอบ
1. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
2. นายธีรศักดิ" สว่ างเนตร
3. นายโกวิท คริสธานินทร์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
2. นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา
3. นายธีรศักดิ" สว่ างเนตร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วิสัยทัศน์ องค์ กร
“เราจะเป็ นผู้นําอันดับหนึ!งของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการ
ผลิต และความรับผิดชอบต่อสังคม”
พันธกิจ
“เราจะคํ านึง ถึง คุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ ผลกระทบต่อ สังคม ความปลอดภัยของผู้บริ โภค รวมทังA การอนุรั ก ษ์
สิ!งแวดล้ อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษัทฯ”
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์ กร
บริ ษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี A
1. ต้ องการเป็ นหนึง! ใน 3 อันดับแรกของบริ ษัทในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถจักรยานยนต์ในประเทศภายใน ปี 2560
2. ต้ องการจะขยายส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยตังเป
A ้ าหมายการเพิ!มยอดขายจากทังA
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเพิ!มขึ Aนร้ อยละ 25 ในปี 2559
3. ต้ องการเน้ นการรักษาคุณภาพของสินค้ า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ ตรงตามความต้ องการของตลาดเพื!อสร้ าง
ความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า พัฒนาสินค้ าให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ ในระยะยาวและสามารถนําเป็ นจุดขายใน
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การแข่งขันกับคู่แข่งทางด้ านราคาในตลาด และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ และมุ่งเน้ นขบวนการผลิตที!ไม่
ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ!งแวดล้ อมและชุมชน
4. ปฏิบตั ิตามกฎบัตรต่างๆ เพื!อให้ สินค้ ามีคุณสมบัติ ที!สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของแต่ละประเทศ ทําให้ ได้ รับการ
รับรองคุณภาพจากหลายๆ ประเทศเช่น มอก.(มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and
Industrial Research Institute of Malaysia - ประเทศมาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครื อสหภาพยุโรป) BIS
(มาตรฐานอุตสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) เป็ นต้ น
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ปี
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
2557
- เพิ!มทุนจดทะเบียนอีก 35 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
- สร้ างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพื!อเก็บสินค้ า แล้ วเสร็ จในเดือนมีนาคม
- บริ ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน โดยเปลี!ยนชื!อเป็ น “บริ ษัท เอ็น.ดี. รับ
เบอร์ จํากัด (มหาชน)” และจดทะเบียนเปลี!ยนแปลงมูลค่าหุ้นที!ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท
และเพิ!ม ทุนจดทะเบี ยนอี ก 65 ล้ า นหุ้น มูล ค่า ที!ตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาทเพื! อ เสนอขายหุ้นสามัญ เพิ!มทุนต่อ
ประชาชน ผู้บริ หาร(ที!ไม่เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริ ษัท ทุนจดทะเบียนทังหมด
A
เป็ น 215 ล้ านบาท
เตรี ยมพร้ อมทังนํ
A าหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ทําบันทึกข้ อตกลงการจัดซื Aอกับบริ ษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด เพื!อผลิตและจัดจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์
ในการขยายตลาด OEM ภายในประเทศ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการจดลิขสิทธิeสินค้ า
2558
- นําหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเปิ ด ซือA ขาย วันแรก เมื!อวันที! 15
มกราคม 2558
- การก่อสร้ างอาคาร สําหรับผสมยาง และติดตังเครื
A ! องผสมยางเพิ!มเติม อีก 1 เครื! อง เสร็ จเรี ยบร้ อย ทําให้
บริ ษัทสามารถขยายกําลังการผลิตยางนอกจาก 200,000 เส้ นต่อเดือน เป็ น 300,000 เส้ นต่อเดือน ตังแต่
A
เดือนพฤษภาคม
- ย้ ายสายการผลิต ของ บริ ษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด มายังอาคารหล่อดอกยางเก่า
- ทําบันทึกข้ อตกลงกับ บริ ษัท CEAT Limited ซึง! เป็ นลูกค้ าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า “CEAT” ตังแต่
A เดือน พฤษภาคม 2558โดยมีการซื AอขายครังA แรก เมื!อไตรมาส 3 ปี 2558
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษัท เอ็น.ดี. ประกอบด้ วย 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง! เป็ นบริ ษัทหลัก และบริ ษัท
เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี A
บริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้น
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (NDR)
- กลุ่มครอบครัว สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้น จํานวน
ทุนจดทะเบียน 215 ล้ านบาท มูลค่าหุ้นที!ตราไว้ 1 บาท
149,869,600 หุ้น คิดเป็ น 69.77%
- ผู้ถือหุ้นรายย่ อย จํานวน 65,130,400 หุ้น คิดเป็ น
30.23 %
(ณ วันที! 6 กรกฎาคม 2558)
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI)
- บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 6.10 ล้ านบาท มูลค่าหุ้นที!ตราไว้ 100 บาท
จํานวน 55,978 หุ้น คิดเป็ น 91.77%
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บริ ษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ผลิต และจําหน่าย ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี! สําหรับบริ ษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด ซึง! เป็ นบริ ษัทย่อย เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายชิ Aนส่วนยาง
สําหรับยานยนต์
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ตามงบการเงิน ณ วันที! 31 ธันวาคม ปี 2556, 2557 และ 2558 เป็ นดังนี A
โครงสร้ างรายได้ แบ่งตามภูมิศาสตร์
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

รายได้ จากการขายต่างประเทศ

381.27

44.26

374.13

46.99

201.60

25.29

รายได้ จากการขายในประเทศ

471.73

54.76

413.13

51.89

590.11

74.04

รายได้ จากการขายรวม

853.00

99.02

787.26

98.89

791.71

99.33

รายได้ อื!นๆ

8.43

0.98

8.87

1.11

5.32

0.67

รายได้ รวม

861.43

100.00

796.13

100.00

797.03

100.00

โครงสร้ างรายได้ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2556
ยางนอกรถจักรยานยนต์
ยางในรถจักรยานยนต์

ล้ านบาท
483.07

ปี 2557
ร้ อยละ
ล้ านบาท
56.63
455.2

ปี 2558
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
57.84
474.44
59.93

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
37.66

4.67
4.42

41.37
37.22

5.26
4.73

49.33

6.23

30.07

3.80

รายได้ อื!นๆ
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. ยางนอกรถจักรยานยนต์
ยางนอกรถจักรยานยนต์ ที!ใช้ กนั ในปั จจุบนั สามารถแบ่งได้ ตามลักษณะโครงสร้ าง ของยางเป็ น มี 2 ประเภท คือ
ยางนอกที!มีโครงสร้ างยางแบบเรเดียล (Radial Ply) และยางนอกที!มีโครงสร้ างเป็ นชันA ผ้ าใบวางเฉี ยงสลับกัน (Bias Ply)
ลักษณะดังรู ป

โครงสร้ างแบบชันผ้
A าใบวางเฉียงสลับกัน (Bias Ply)
รูปที 1 : ลักษณะโครงสร้ างของยางนอกรถจักรยานยนต์

โครงสร้ างแบบเรเดียล (Radial Ply)

โดยบริ ษัทฯ มีผลิตยางนอกประเภทที!มีโครงสร้ าง แบบ Bias ply เท่านันA ซึง! ยางนอกประเภท Bias ply จะแบ่งได้ 2
ประเภท เช่นกัน คือ ยางนอกชนิดที!ไม่ต้องใช้ ยางใน (Tubeless) และ ยางนอกชนิดที!ต้องใช้ ยางใน (Tube type) โดยมี
รายละเอียดดังนี A

รูปที 2 : โครงสร้ างยางนอกประเภทที!ต้องใช้ ยางใน (Tube type) และ ยางนอกที!ไม่ต้องใช้ ยางใน (Tubeless)
ยางนอกประเภททีต้ องใช้ ยางใน (Tube type) ยางนอกชนิดนี A มีส่วนประกอบที!สําคัญคือ หน้ ายาง ไนล่อน และ
ลวด เมื!อนําไปประกอบกับกระทะล้ อ เพื!อใช้ งานต้ องใช้ ยางในร่ วมด้ วยทุกครังA เนื!องจากตัวยางไม่สามารถกักเก็บลมได้ ด้วย
ตัวเอง โดยในการใช้ งานต้ องเลือกขนาดให้ เหมาะสมกับขนาดของกระทะล้ อ และต้ องเติมลมให้ มีแรงดันที!เหมาะสม ปั จจุบนั
ในต่างประเทศ มีแนวโน้ มใช้ ยางนอกชนิดนี Aน้ อยลง แต่สําหรับในประเทศไทย ยางชนิดนี Aยังได้ รับความนิยมมากกว่ายางชนิดที!
ไม่ต้องใช้ ยางใน (Tubeless)
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ข้ อดีของยางประเภทนีคA ือ ราคาถูก เมื!อยางเสียหายจะมีต้นทุนในการเปลี!ยนไม่สูงมากนัก และหาซื Aอได้ ง่ายกว่า
ยางนอก ประเภท Tubeless แต่มีข้อเสีย คือ เมื!อเกิดการรั!วซึมลมจะออกจากยางอย่างรวดเร็ ว หากขับรถด้ วยความเร็ วอาจทํา
ให้ เกิดอุบตั เิ หตุได้ และจะต้ องหมัน! เติมลมให้ แรงดันลมมีความเหมาะสมอยู่เสมอ เนื!องจากหากลมแรงดันลมน้ อยเกินไปจะทํา
ให้ ยางนอกเสียดสีกบั ยางใน จะทําให้ เกิดการรั!วซึมได้

รูปที 3 : การประกอบยางนอก ชนิด Tube type กับกระทะล้ อ
ยางนอกประเภททีไม่ ต้องใช้ ยางใน (Tubeless) ยางนอกชนิดนี A จะมีส่วนประกอบ เหมือนกับยางนอกชนิด
Tube type แต่จะมีส่วนประกอบพิเศษ คือ Inner liner ซึง! อยู่บริ เวณด้ านในสุดของยางนอก ทําหน้ าที!กกั เก็บลม ทําให้ ยางชนิด
นีสA ามารถเก็บลมได้ โดยไม่ต้องใช้ ยางใน ลักษณะการใช้ งานจะเหมือนกับยาง Tube type คือ จะต้ องเลือกขนาดยางให้
เหมาะสมกับกระทะล้ อ โดยกระทะล้ อที!ใช้ สําหรับยางชนิดนี A ต้ องเป็ นกระทะล้ อสําหรับยาง Tubeless เท่านันA ปั จจุบนั ยางนอก
ชนิดนี A มีแนวโน้ มการใช้ งานมากขึ Aน ในต่างประเทศ และยังได้ รับความนิยมไม่มากนักในประเทศไทย
ข้ อดีของยางประเภทนี Aคือ สามารถใช้ งานได้ สะดวกเนื!องจาก ไม่ต้องใช้ ยางใน และเมื!อเกิดปั ญหายางรั!ว ลมจะไม่
หมดโดยทันที โดยลมจะค่อยๆ ออกจากยาง ทําให้ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุได้ แต่อย่างไรก็ดี ยางชนิดนี Aก็มีข้อเสียคือ ราคาค่อนข้ าง
แพง เมื!อเทียบกับยางนอก ชนิด Tube type และเมื!อยางนอกชนิดนี Aเกิดการเสียหาย จะปะซ่อมได้ ยาก จะต้ องเปลี!ยนเป็ นเส้ น
ใหม่

รูปที 4 : การประกอบยางนอก ชนิด Tubeless กับกระทะล้ อ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ชนิด Tubeless และ ชนิด Tube type รวมทังหมด
A
285 รุ่ น
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2. ยางในรถจักรยานยนต์
ยางในรถจักรยานยนต์ เป็ นชิ Aนส่วนที!ใช้ กกั เก็บลม ใช้ ร่วมกับยางนอก ชนิด Tube type ผลิตจากยางธรรมชาติ ซึง! มี
คุณสมบัตใิ นการกักเก็บลม และยืดหยุ่นที!ดี ในการใช้ งานนันA ต้ องใช้ ร่วมกับยางนอก ชนิด Tube type โดยต้ องเลือกขนาดยาง
ใน ให้ เหมาะสมกับขนาดของยางนอก และเติมลมให้ มีแรงดันที!เหมาะสมด้ วย
ปั จจุบนั มีปริ มาณการใช้ ยางในลดลง โดยเฉพาะ ในต่างประเทศ เนื!องจากผู้บริ โภคนิยมใช้ ยางนอก Tubeless มาก
ขึ Aน บริ ษัทฯ มีการผลิตยางในทังหมด
A
41 รุ่ น

รูปที 5 : รู ปยางในรุ่ นต่างที!ผลิตโดยบริ ษัท
3. แบตเตอรี
เนื!องจากบริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี! ทังสํ
A าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตังแต่
A เริ! มก่อตังบริ
A ษัท โดย
เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี! ยี!ห้อ FB และ 3K โดยแบตเตอรี! รถยนต์ จะจําหน่ายให้ บริ ษัทที!เกี!ยวโยงกัน เพื!อเพิ!มช่องทางการ
จําหน่าย และเป็ นการซื Aอขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี! รถจักรยานยนต์จะจําหน่ายให้ กบั ตัวแทนจําหน่าย ซึง! ส่วนใหญ่
เป็ นตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ อยู่แล้ ว

รูปที 6 : รู ปแบตเตอรี! ที!บริ ษัทฯ เป็ นตัวแทนจําหน่าย
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4. ชินP ส่ วนยานยนต์ ทีผลิตจากยาง
ชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจากยาง เป็ นผลิตภัณฑ์ที!ผลิตโดย บริ ษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด ซึง! เป็ นบริ ษัทย่อย โดย
วัตถุดิบหลักในการผลิตชินA ส่วนดังกล่าว คือ ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ลักษณะชินA งานสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2
ประเภท ตามวิธีการผลิต คือ
ชินP ส่ วนยางทีผลิตจากกระบวนการอัดขึนP รู ป (Compression) เป็ นการขึ Aนรู ปโดยการใช้ เครื! องอัดขึ Aนรู ป โดยใช้
แม่พิมพ์ ลักษณะชิ Aนงานที!ได้ จะมีลกั ษณะเหมือนแม่พิมพ์ที!ใช้ ชิ Aนงานในกลุ่มนี Aได้ แก่ โอริ ง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็ นต้ น

รูปที 7 : รู ปชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจากยาง ผลิตโดยกระบวนการอัดขึ Aนรู ป
ชินP ส่ วนยางทีผลิตจากกระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิตชิ Aนส่วนยาง โดยกระบวนการ อัดรี ด
ผ่านหัวดายน์ รู ปร่ างชิ Aนงานจะเป็ นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ Aนงานในกลุ่มนี Aได้ แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และ
ท่อลําเลียงต่างๆ เป็ นต้ น
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รูปที 8 : รู ปชิ Aนส่วนยานยนต์ที!ผลิตจากยาง ผลิตโดยกระบวนการอัดรี ด
5. รายได้ จากการขายและบริการอืนๆ
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอื!นๆ เช่น รายได้ จากการขายยางคอมปาวด์ สําหรับทําหน้ ายางหล่อดอกยางรถรถยนต์
โดยลูกค้ าหลักจะเป็ นบริ ษัทที!เกี!ยวโยงกัน นอกจากนี Aยังมีรายได้ จากการขายยางรองกระทะล้ อ ซึง! เป็ นชิ Aนส่วนสําหรับประกอบ
ยางล้ อรถจักรยานยนต์ ที!ขายไปพร้ อมกับยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ ให้ ลูกค้ า ที!รับจ้ างผลิต (Original equipment
manufacturer: OEM) ในประเทศ ซึง! ผลิตโดย บริ ษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด ที!เป็ นบริ ษัทย่อย
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
กลยุทธ์ ทางการตลาด
เนื!องจาก บริ ษัทฯ มีนโยบายการ ขยายฐานลูกค้ า และรักษาลูกค้ าเดิมไว้ จึงได้ กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี A
1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริ ษั ทฯ ให้ ความสํ า คัญ กับความปลอดภัย ของผู้บ ริ โ ภค ดัง นันA จึง ได้ กํา หนดให้ มีก ระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในทุกๆ กระบวนการผลิต อย่างเข้ มงวด เพื!อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับสินค้ าที!มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน ที!
กําหนด ดังนันA บริ ษัทฯ จึงได้ พัฒนากระบวนการผลิต จนได้ รับการรั บรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทังมาตรฐานในประเทศ
A
ได้ แก่ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากต่างประเทศ ได้ แก่ มาตรฐาน E-mark (ยุโรป), มาตรฐาน
SIRIM (มาเลเซีย), มาตรฐาน BIS (อินเดีย) นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ รับการรับรองระบบมาตรฐาน
ISO9001:2008 อีกด้ วย
2) การวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เนื!องจากตลาดยางรถจักรยานยนต์ปัจจุบนั เป็ นตลาดที!มีการแข่งขันกันสูง และสินค้ าจากผู้ผลิตเกือบทุกราย
แทบไม่มีจดุ เด่นเป็ นของตนเอง จึงทําให้ ผ้ ูบริ โภคแทบจะไม่รับรู้ ในเรื! องของแบรนด์และความโดดเด่นของแต่ละแบรนด์ เราจึง
ให้ ความสําคัญในการวิจยั และพัฒนาสินค้ า เพื!อสร้ างความโดดเด่นและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้ ชดั เจน และจะทําให้
สินค้ าเป็ นที!จดจําและสามารถเป็ นผู้นําในตลาดยางรถจักรยานยนต์ได้ อย่างยัง! ยืน โดยแบ่งการวิจยั และพัฒนาออกเป็ น 2 ส่วน
คือ
1. การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม เพื!อให้ มีต้นทุนที!ตํ!าลง โดยสามารถคงไว้ ซงึ! คุณภาพที!ได้ มาตรฐาน
2. การค้ นคว้ าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื!อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้ ดงั นี A
1) สินค้ าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายสําหรับยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ของบริ ษัท แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี A
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- ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย ซึง! กระจายอยู่ทวั!
ประเทศ โดยตัวแทนจํ าหน่ายดัง กล่าวจะจํ าหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผู้บริ โภคสําหรั บเป็ นยาง
ทดแทนยางที!สกึ หรอ ลูกค้ ากลุ่มนี A ได้ แก่ ร้ านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึง! จะขายต่อให้ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรื อผู้บริ โภค
ทัว! ไป ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าชื!อ ND Rubber
- รับจ้ างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็ นการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าที!ผ้ ูว่าจ้ างกําหนด ซึง! ปั จจุบนั บริ ษัทรับจ้ างผลิตอยู่ 2 ยี!ห้อ ได้ แก่ June และ YTEQ รวมถึงการ
ผลิตยางรถจักรยานยนต์เพื!อนําไปประกอบรถจักรยานยนต์ ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า ND Rubber ให้ กับลูกค้ า ซูซูกิ
(Suzuki) ซึง! เป็ นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชนนํ
ัA า
- กลุ่มผู้ผลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกค้ ากลุ่มนีเA ป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัท โดยปั จจุบนั มีลูกค้ าในกลุ่มนี A 2 รายคือ Fung
Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. ซึง! เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ ที!ประเทศมาเลเซีย โดยบริ ษัทฯ รับจ้ างผลิตยางนอก
ภายใต้ เครื! องหมาย FKR และลูกค้ า CEAT ซึ!งเป็ นลูกค้ า ที!ประเทศอินเดีย ซึ!งบริ ษัทฯ รั บจ้ างผลิตยางนอก ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า CEAT
- ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็ นการส่งออกภายใต้ เครื! องหมายการค้ า ND Rubber ซึง! ลูกค้ ากลุ่มนี Aได้ แก่ลูกค้ าที!อยู่
ในประเทศ ลาว พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ ญี!ปุ่น และ อินเดีย เป็ นต้ น ลูกค้ ากลุ่มนี Aเป็ นลูกค้ าที!อยู่ต่างประเทศ ซึง! จะนําเข้ าสินค้ า
เพื!อไปจําหน่ายต่อภายในประเทศนันๆ
A
2) สินค้ าประเภทแบตเตอรี
สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้ าเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี A
- ลูกค้ าตัวแทนจํ าหน่ายแบตเตอรี! ร ถจักรยานยนต์ ได้ แก่ ตัวแทนจํ าหน่ายสินค้ า ที!กระจายอยู่ทั!วประเทศ ซึ!งเป็ นกลุ่ม
เดียวกับกลุ่มจัดจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้ านซ่อมต่อไป
- บริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกัน ได้ แก่ บริ ษัทในกลุ่มที!ได้ รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล์ ขสมก. ซึ!งจําเป็ นต้ องซื Aอแบตเตอรี!
รถยนต์เพื!อการซ่อมแซม และเปลี!ยนแทน เพื!อการประกอบธุรกิจเป็ นส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 98 และอีกส่วนน้ อยเป็ น
การซื Aอใช้ ภายในกิจการ เพื!อนําไปเปลี!ยนยานพาหนะที!ใช้ ในกิจการของบริ ษัทที!เกี!ยวข้ องกันนันๆ
A
3) สินค้ าประเภทชินP ส่ วนจากยาง
สินค้ าประเภท ชิ Aนส่วนยาง เป็ นสินค้ าที!ผลิตโดย NDI โดยชิ Aนส่วนจากยางดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นชิ Aนส่วนยานยนต์ ดังนันA
ลูกค้ าในกลุ่มนี Aจะเป็ น ผู้ผลิตชิ Aนส่วนและอุปกรณ์ลําดับที! 1 หรื อ 2 (First Tier หรื อ Second Tier) เช่น บริ ษัท ไทยซัมมิท มิท
ซูบะ อีเล็คทริ ค แมนูแฟ็ คเจอริ! ง จํากัด บริ ษัท แอร์ โรคลาส จํากัด เป็ นต้ น
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
กําลังการผลิตการจัดหาผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงงานตังอยู
A ่ที! จังหวัดชลบุรี โดยมีพื Aนที!ทงหมด
ัA
88 ไร่ 1 งาน 31 ตารางเมตร ซึง! พื Aนที!ใช้ สําหรับการ
ดําเนินงานประมาณ 50% ของพื Aนที!ทงหมด
ัA
ซึง! ประกอบด้ วย 5 อาคารหลัก ได้ แก่ โรงผลิตยางในและยางนอก, โรงผลิตสําหรับ
NDI, อาคารผสมยาง, อาคารคลังสินค้ า และอาคารสํานักงาน และโรงอาหาร
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ปั จจุบนั บริ ษัทได้ จําแนกรายละเอียดกําลังการผลิตและปริ มาณการผลิตจริ งได้ ดงั นี A
2556

2557

2558

ปริมาณการผลิตสูงสุด

2,400,000

2,400,000

3,000,000

ปริมาณการผลิตจริง

2,254,910

2,331,142

93.95

2,170,325
90.43

ปริมาณการผลิตสูงสุด

7,200,000

7,200,000

7,200,000

ปริมาณการผลิตจริง

5,796,654

4,539,486

80.51

4,960,840
68.90

ปริมาณการผลิตสูงสุด

171,000

171,000

448,200

ปริมาณการผลิตจริง

164,081

157,743
92.25

338,160

ลําดับ

ผลิตภัณฑ์

ดําเนินงานโดย
NDR

ยางนอก
1

อัตราการใช้ กําลังการผลิต

2

อัตราการใช้ กําลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ชินP ส่ วนจากยาง
3

อัตราการใช้ กําลังการผลิต

เส้ น / ปี

%
NDR

ยางใน

หน่ วย

เส้ น / ปี

%
NDI

77.70

63.05

กก. / ปี

%

95.95

75.45

วัตถุดบิ ทีใช้ ในการผลิต
วัตถุดิบหลักที!ใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ าในปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี A
- ยางธรรมชาติ คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 19.49 ของมูลค่าของวัตถุดิบที!สงั! ซื Aอทังหมด
A
โดยยางธรรมชาติ เป็ นยางที!มา
จากต้ นยางพารา ซึง! ซื Aอภายในประเทศทังหมด
A
ยางธรรมชาติถือเป็ นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางใน
รถจักรยานยนต์
- ผงคาร์ บอน (เขม่าดํา) คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 17.72 ของมูลค่าของวัตถุดิบที!สงั! ซื Aอทังหมด
A
ผลิตจาก By product
จากกระบวนการกลัน! นํ Aามัน เขม่าดํา เป็ นสารช่วยเสริ มความแข็งแรงให้ กบั ยางที!นํามาผลิตชิ Aนงาน
- ยางสังเคราะห์ คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 18.43 ของมูลค่าของวัตถุดิบที!สงั! ซื Aอทังหมด
A
ยางสังเคราะห์ เป็ นวัตถุดิบที!
สัง! ซื Aอจากต่างประเทศ นํามาใช้ เพื!อเสริ มคุณสมบัติพิเศษให้ กบั ชิ Aนงาน เพิ!มเติม เช่นคุณสมบัติการทนการสึกหรอ
และ การทนนํ Aามัน เป็ นต้ น
- ไนล่อ น คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 9.52 ของมูล ค่าของวัตถุดิบที!สั!งซือA ทังA หมด นํ ามาใช้ สํ าหรั บการผลิตยางนอก
รถจักรยานยนต์ เพื!อเพิ!มความแข็งแรง ให้ กบั ผลิตภัณฑ์
- ลวด คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 3.04 ของมูลค่าของวัตถุดิบที!สงั! ซื Aอทังหมด
A
โดยลวดดังกล่าวนํามาเป็ นส่วนประกอบ
สําหรั บการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ!งทําหน้ าที!เป็ นตัวรั กษารู ปทรง และเพิ!มความแข็งแรงให้ กับตัวยาง
รถจักรยานยนต์
- สารเคมีตา่ งๆ คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 14.83 ของมูลค่าของวัตถุดบิ ที!สงั! ซื Aอทังหมด
A
สารเคมี เหล่านี A เป็ นสารที!ช่วยให้
ยางคงรู ป
- จุ๊บวาล์ว คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 5.04 ของมูลค่าของวัตถุดิบที!สงั! ซื Aอทังหมด
A
จุ๊บวาล์ว เป็ นส่วนประกอบสําหรับยาง
ใน เพื!อใช้ เติมลม ส่วนใหญ่สงั! ซื Aอจากต่างประเทศ
ในการสัง! ซื Aอวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อผู้จัดจําหน่ายแต่ละรายนันA แผนกจัดซื Aอจะจัดทําข้ อมูลเปรี ยบเทียบเงื!อนไขของ
ผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายปี ละครังA เพื!อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการสัง! ซื Aอ หากมีผ้ ูผลิตและผู้จดั จําหน่ายรายใหม่เข้ ามาในช่วง
ระหว่างปี บริ ษัทจะดําเนินการเปรี ยบเทียบกับผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายรายเดิมที!มี และจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูลไว้ ทังนี
A Aบริ ษัทมี
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นโยบายการกระจายการสัง! ซื Aอ และจะลดสัดส่วนการสัง! ซื Aอหากพบว่า เริ! มมีการสัง! ซื Aอวัตถุดิบกับผู้จดั จําหน่ายรายใดรายหนึ!ง
มากเกินไป และจะพิจารณาเรื! องคุณภาพวัตถุดบิ เป็ นปั จจัยสําคัญ ในปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีการพึ!งพิงผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายเกิน
กว่าร้ อยละ 30 ของยอดการสั!งซื Aอวัตถุดิบทังหมด
A
บริ ษัทไม่มีนโยบายการทําสัญญาซื Aอขาย กับผู้ผลิตหรื อผู้จัดจําหน่าย แต่
สําหรับวัตถุดบิ หลัก คือยางธรรมชาติ นันA บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีการจองซื Aอล่วงหน้ า ประมาณ 2 เดือน ทําให้ ลดความเสี!ยงจากการ
ผันผวนของราคา
สภาพการแข่ งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจยางรถจักรยานยนต์นันA จะขึนA กับปริ มาณของรถจักรยานยนต์ โดยปริ มาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีเพิ!มขึนA ทุกปี โดยปริ มาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียน ในปี 2557 อยู่ที! 20.14 ล้ านคัน เพิ!มขึนA จากปี 2556
จํานวน 0.29 ล้ านคัน สําหรับ เดือน ม.ค. – ก.ย. 2558 มีรถจักยานยนต์จดทะเบียน จํานวน 21.39 ล้ านคัน ซึง! เพิ!มขึ Aนจาก ปี
2557 จํานวน 1.25 ล้ านคัน

ทีมา : กลุ่มสถิตกิ ารขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
ปริ มาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วง10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) เมื!อเทียบกับ ช่วง
เดียวกันของปี ก่อนลดลงร้ อยละ1.22 โดยเมื!อแบ่งตามประเภทของรถจักรยานยนต์แล้ ว พบว่าการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ
ครอบครัวลดลงร้ อยละ 2.59 แต่การผลิตรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ ต เพิ!มขึ Aนร้ อยละ 4.51 รายละเอียดตามตาราง
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ตารางแสดงปริ มาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
2556

2557

2,218,625

YOY(%)
QOQ(%)

หน่วย : คัน
2558

1,842,708

Q1
536,903

Q2
433,564

-14.09

-16.94

9.94

-7.67

-4.97

-1.22

-

-

17.20

-19.25

-6.50

-

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

-

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

-

รวมรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์แบบครอบครั ว

รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ ต

Q3
ม.ค.-ต.ค.
405,394
1,521,140

ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยในช่วง10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) เมื!อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ลดลงร้ อยละ 4.50 โดยแบ่งเป็ น รถจักรยานยนต์แบบครอบครัว และรถจักรยานยนต์แบบสกูตเตอร์ ลดลงร้ อยละ
4.98 และ 9.81 ตามลําดับ แต่สําหรับการจําหน่ายรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ ต เพิ!มขึ Aนร้ อยละ 16.23 รายละเอียดตามตาราง
ตารางแสดงปริ มาณการขายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
หน่วย : คัน
2558
2556
2557
Q1
Q2
Q3
ม.ค.-ต.ค.
2,004,496 1,701,535
478,945
423,777
373,531
1,394,769
รวมรถจักรยานยนต์
-4.50
YOY(%)
-5.90
-15.11
10.92
-4.97
-16.41
QOQ(%)
27.07
-11.52
-11.86
961,706
861,781
241,953
212,759
187,567
702,179
รถจักรยานยนต์แบบครอบครั ว
-4.98
YOY(%)
-2.77
-10.39
11.49
-5.30
-17.88
QOQ(%)
26.22
-12.07
-11.84
889,035
650,705
171,586
152,357
138,260
505,889
รถจักรยานยนต์แบบสกูตเตอร์
-9.81
YOY(%)
-16.32
-26.81
0.87
-11.87
-16.96
QOQ(%)
21.48
-11.21
-9.25
153,755
189,049
65,396
58,661
47,704
186,701
รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ ต
16.23
YOY(%)
95.87
22.95
46.37
21.14
-8.19
QOQ(%)
48.67
-10.30
-18.68
ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) เมื!อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน พบว่าเพิ!มขึนA ร้ อยละ 3.78 โดยคิดเป็ นมูลค่าการส่งออกมีมูลค่า 37,540.48 ล้ านบาท เพิ!มขึนA ร้ อยละ 0.67 เมื!อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายละเอียดตามตาราง
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ตารางแสดงปริ มาณการส่งออกรถจักรยานยนต์
2556

2557

935,747

YOY(%)
QOQ(%)

รถจักรยานยนต์ (คัน)

มูลค่า (ล้ านบาท)

887,980

Q1
264,276

Q2
234,840

Q3
196,757

ม.ค.-ต.ค.
759,335

9.28

-5.10

19.80

8.44

-12.84

3.78

-

-

17.42

-11.14

-16.22

-

14,053.45

11,465.77

9,075.96

37,540.48

-9.73

17.40

-1.22

-15.01

0.67

-

27.62

-18.41

-20.84

-

50,149.91 45,270.28

YOY(%)

2558

69.08

QOQ(%)
ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ นอกจากจะขึ Aนกับปริ มาณรถจักรยานยนต์แล้ ว ยังมีปัจจัยอื!นๆ ที!
เกี!ยวข้ อง เช่นความอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ ซึง! จะส่งผลกระทบต่อกําลังการซื Aอของผู้บริ โภค โดยในไตรมาสที! 3 ปี 2558
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้ อยละ 2.9 ขยายตัวจากไตรมาสที! 2 ของปี 2558 ที!ขยายตัวร้ อยละ 2.8 และ
ขยายตัวเพิ!มขึ Aนจากไตรมาสที! 3 ของปี 2557 ที!ขยายตัวร้ อยละ 1.0 โดยปั จจัยที!ทําให้ ขยายตัวจากไตรมาสที! 2 ของปี 2558
คือ ในด้ านการใช้ จ่าย การส่งออกบริ การและการลงทุนภาครั ฐขยายตัวสูง การใช้ จ่ายภาคครั วเรื อนและภาครั ฐขยายตัว
ต่อเนื!อง ในขณะที!สาขาเกษตรกรรมได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งและเป็ นข้ อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ1 โดยปริ มาณ
การผลิตและการจําหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ดังนี A
ผลิตภัณฑ์

ผลิต (เส้ น)

การจําหน่ าย
ในประเทศ (เส้ น) ส่ งออก (เส้ น) รวม (เส้ น)

% การ
มูลค่ า (ลบ.) เปลียนแปลง

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

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

ยางในรถจักรยานยนต์

2558 (1-10) 31,164,695
22,258,238
8,765,906 31,024,144
1,727.35
5.10
ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นอกจากจะมีการขายในประเทศแล้ ว ประเทศไทยยังมีการส่งออกยางยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ ไปยัง
ประเทศต่างๆ ทัว! โลก ซึง! แสดงให้ เห็นว่าคุณภาพของยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ของประเทศไทย เป็ นที!ยอมรับใน
ต่างประเทศ โดย เดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2558 มีปริ มาณการส่งออกทังยางนอก
A
และยางในรถจักรยานยนต์ รวมทังสิ
A Aน
1

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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40,891,021 เส้ น เมื!อเปรี ยบเทียบปริ มาณการส่งออกของยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ในปี 2558 กับช่วงเดียวกัน ของ
ปี 2557 พบว่า ปริ มาณการส่งออกเพิ!มขึ Aนเล็กน้ อย สําหรับประเทศคู่ค้าหลัก ได้ แก่ ประเทศ พม่า, กัมพูชา, มาเลเซีย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น ซึง! มีรายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
ตารางแสดงการส่ งออกยางนอกรถจักรยานยนต์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประเทศ
MYANMAR
MALAYSIA
CAMBODIA
PHILIPPINES
FRANCE
JAPAN
COLOMBIA
UNITED STATES
BRAZIL
GERMANY
KENYA
LAO REPUBLIC
ITALY
SYRIAN ARAB REPUBLIC
VIETNAM
อื!นๆ
รวม

2555
1,812,191
3,480,685
2,071,602
909,644
662,473
1,212,168
489,755
573,700
331,313
137,873
109,291
259,285
227,519
76,477
220,114
1,651,339
14,225,429

จํา นวน (เส้ น)
2556
2557
2558 (1-10)
2,420,786
2,565,368
2,441,686
2,909,699
2,475,917
2,035,381
2,230,472
2,135,679
1,672,587
1,072,552
1,058,428
857,545
759,636
879,075
803,330
968,528
726,588
574,515
378,631
442,228
282,906
615,452
438,228
402,394
462,091
70,126
21,211
79,359
103,902
68,746
53,132
53,324
38,987
383,242
277,548
261,261
225,121
249,202
245,862
90,455
243,999
129,267
210,328
182,395
194,771
2,186,767
2,764,873
2,008,093
15,046,251 14,666,880 12,038,542

ทีมา : กรมศุลกากร
ตารางแสดงการส่ งออกยางในรถจักรยานยนต์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประเทศ
MYANMAR
CAMBODIA
PHILIPPINES
MALAYSIA
TURKEY
PERU
VIETNAM
LAO REPUBLIC
IRAQ
JAPAN
UNITED STATES
SYRIAN ARAB REPUBLIC
KENYA
MEXICO
FRANCE
อื!นๆ
รวม

2555
9,900,691
7,207,071
1,263,472
1,507,103
4
472,770
421,804
735,857
471,700
771,986
440,555
694,710
161,610
400,766
323,104
3,005,686
27,778,889

จํานวน (เส้ น)
2556
2557
2558 (1-10)
11,054,558 13,211,312 11,733,598
6,838,848
7,558,489
6,110,647
1,497,187
2,040,766
2,068,830
2,027,110
1,892,472
1,332,799
762,275
1,196,790
1,013,670
684,496
699,502
852,725
313,741
596,875
787,636
926,749
884,705
646,966
601,628
787,120
597,180
732,520
632,292
468,380
363,615
366,911
306,461
390,530
496,458
298,295
168,250
148,500
227,850
228,600
291,006
193,903
317,012
334,778
192,510
3,115,311
2782265
2021029
30,022,430 33,920,241 28,852,479

ทีมา : กรมศุลกากร
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ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
การกําจัดการนําP เสีย
ปั จจุบนั มีนําA ที!เหลือจากกระบวนการผลิต เช่นนําA จากเครื! องทํานําA เย็น สําหรั บใช้ หล่อเย็นของเครื! องจักร เป็ นต้ น
เพื! อให้ สามารถนํ านําA ดังกล่าวมาใช้ ประโยชน์อี กครั งA บริ ษัทฯ จึงมี การลงทุนจัดทําระบบบําบัดนํ าA เพื!อ นํ ามาเข้ าระบบทํา
นํ Aาประปาเพื!อนํานํ Aามาใช้ ในภายในโรงงานต่อไป ทําให้ ไม่มีการปล่อยนํ Aาที!เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชมุ ชนภายนอก
การจัดการด้ านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตังระบบดู
A
ดฝุ่ นละออง และนําไปผ่าน
ถุงกรองก่อ นปล่อ ยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกันการปล่อ ยอากาศออกจากปล่อ งบอยเลอร์ นันA จะมี การตรวจ
ประเมินโดยบริ ษัทที!มีความชํานาญ ปี ละ 1 ครังA
นอกจากนี A บริ ษัทฯ ยังมีการกําหนดให้ มีการตรวจประเมิน สภาพแวดล้ อม ภายในโรงงาน ทังA อากาศที!ปล่อยจาก
ปล่องระบายอากาศ, ปริ มาณฝุ่ นละออง, ระดับความร้ อน, ระดับความเข้ มแสง และ ระดับเสียง ปี ละ 1 ครังA

บาท/กก.

ความเสียงจากราคาของวัตถุดบิ ทีผันแปรไปตามราคาซือP ขายของตลาดโลก
เนื!องจาก ยางธรรมชาติ เป็ นหนึ!งในวัตถุดิบหลักที!ใช้ ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ แต่
ราคายางธรรมชาติ นันจะผั
A นแปรไปตามราคาซื Aอขายในตลาดโลก เพื!อป้องกันความเสี!ยงดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมีนโยบาย สัง! ซื Aอ
ยางธรรมชาติล่วงหน้ า สําหรั บการผลิต ประมาณ 1-3 เดือน โดยปั จจุบนั ราคายางมีแนวโน้ มที!จะทรงตัวในระดับตํ!า โดยมี
สาเหตุเนื!องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที!ชะลอตัวลง ทําให้ มีความต้ องการยางธรรมชาติลดลง ซึ!งสวนทางกับปริ มาณการ
ผลิตของยางธรรมชาติที!เพิ!มขึ Aนในช่วงที!ผ่านมา ซึง! แสดงข้ อมูลตามกราฟด้ านล่าง
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ราคาประกาศ FOB กรุ งเทพฯ ของยาง STR20 ของไทย

ทีมา : สถาบันวิจยั ยาง
อัตราแลกเปลียนสกุลเงินต่ างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัท จ่ายค่าสินค้ าที!สั!งซื Aอจากต่างประเทศ เป็ นเงินสกุล ดอลลาร์ สหรัฐ ส่วนการส่งสินค้ าไปขายต่างประเทศ
นันA จะได้ รั บ เป็ นเงิ นสกุล ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ และสกุล ดอลลาร์ ส หรั ฐ ดังนันA ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี! ย นสกุล เงิ น
ต่างประเทศในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั นันA เป็ นสิ!งที!หลีกเลี!ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี!ยงในเรื! องดังกล่าวโดย
1) เปิ ดบัญชี เงินฝากสําหรั บเงินสกุลดอลลาร์ ส หรั ฐ เพื! อฝากเงินสกุลดอลลาร์ สหรั ฐ ที!ได้ รับจากการขายสินค้ า เพื! อ
นําไปใช้ ชําระค่าสินค้ าที!สงั! ซื Aอจากต่างประเทศ ที!ต้องชําระเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ เช่นกัน
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2) มีการทําสัญญาซื Aอขายอัตราแลกเปลี!ยนล่วงหน้ าสําหรับลูกหนี Aการค้ า (ขาย) เนื!องจากมีสดั ส่วนรายได้ ค่อนข้ างมาก
ส่วนเจ้ าหนี Aการค้ า (ซื Aอ) มีจํานวนไม่มากนัก บริ ษัทจึงไม่ได้ ทําสัญญาซื Aอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า

ชือบริษัท

บริ ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)

เลขนิตบิ ุคคล

0107557000179

ทีตังP สํานักงานใหญ่

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้ านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 038-160706 www.ndrubber.co.th

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี!
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวมทังผลิ
A ตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชินA ส่วนยานยนต์ที!ผลิตจาก

ยาง
ติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108

อีเมลล์ accfin@ndrubber.co.th

ติดต่ อเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 103

อีเมลล์ pimwan@ndrubber.co.th

ติดต่ อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ

อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th

(สําหรับเรื! องร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแสการทุจริ ต และ/หรื อการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรื อการกากับดูแลกิจการที!ดี)
ข้ อมูลทัวไปของบริษัทย่ อยและข้ อมูลสําคัญอืนๆ
ชือบริษัท

บริ ษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด

ทีตังP สํานักงานใหญ่

129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้ านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 038-160706 www.ndrubber.co.th

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายชิ Aนส่วนยานยนต์ และชิ Aนส่วนสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที!ผลิตจากยาง
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ผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างการถือหุ้น
ณ วันที! 30 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ ที!เรี ยกชําระแล้ วเท่ากับ 215,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน
215,000,000 หุ้น มูลค่าที!ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ณ วันที! 6 กรกฎาคม 2558 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี A
ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558
รายชือผู้ถือหุ้น
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ
2
กลุ่มสัมฤทธิวณิชชา
นายชัยสิทธิe สัมฤทธิวณิชชา
73,041,500
33.97
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา

62,576,100

29.11

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา

14,252,000

6.63

130,400

0.06

นายชัยวัฒน์ สัมฤทธิวณิชชา
รวม

150,000,000

69.77

ผู้ถือหุ้นอืนทีอยู่ใน 10 ลําดับแรก
นายอนุชา ธรรมนะจิตต์
นายวิเชียร ศรี มนุ ินทร์ นิมิต

1,500,000
1,200,000

0.70
0.56

นายวิวฒ
ั น์ จิตปรี ดากร

1,139,300

0.53

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

1,025,100

0.48

นายธนธรณ์ เกื Aอกูลศรี

1,013,000

0.47

นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
นายพิสิทธิe สุพล

1,000,000

0.47

1,000,000

0.47

รวม
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่ อยอืนๆ
รวม

7,877,400
57,122,600
215,000,000

3.66
26.57
100.00

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีผ้ ูบริ หารหลักของบริ ษัทคือ นายชัยสิทธิe สัมฤทธิวณิชชา และนางธัญญ
รัตน์ สัมฤทธิวณิชชา โดยมี กลุ่มครอบครอบครัว สัมฤทธิวณิชชา เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าว มีธุรกิจหลายประเภท ซึง!
จะมี ร ายการที!เกี! ยวโยงระหว่างกันบ้ าง โดยรายการดังกล่าวจะเป็ นการทําธุร กรรมปกติ ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อ
รายการระหว่างกัน
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล
และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี!ยนแปลง
ได้ โดยจะขึ Aนอยู่กบั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื!นๆ ในอนาคต ทังนี
A A มติของคณะกรรมการ
2

กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที!โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดําเนินงานของบริ ษัท อย่างมีนยั สําคัญ
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บริ ษัทที!อนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนําเสนอเพื!อขออนุญาตจากที!ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ซึง! คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ ที!ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวถัดไป
บริ ษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด ซึง! เป็ นบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตราร้ อยละ
100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหากบริ ษัทฯ
มีบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมเพิ!มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตราร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัท
ร่ วมอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที!กําหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจําเป็ นที!จะต้ องนําเงินกําไร
สุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้ เพื!อขยายการดําเนินงานของบริ ษัท
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ทีผ่ านมา
ปี

อัตรากําไรสุทธิ
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
(ร้ อยละ)

2556

0.31

48.31

84.58

2557

0.58

0.08

39.13
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที!มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที!เกี!ยวข้ อง ซึง! คณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทังคณะ
A
โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีรายนามของคณะกรรมการบริ ษัท ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ง และรายละเอียด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558 ดังต่อไปนี A
โครงสร้ างองค์ กร
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
ผู้จดั การฝ่ ายขายในประเทศ

นายชัยสิ ทธิ. สั มฤทธิวณิชชา
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้ ูจัดการ

นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
ผู้จัดการฝ่ ายขายต่างประเทศ และ OEM

นายโยธิน เจิมจิตร
ผู้จัดการฝ่ ายวิศวกรรมเครื8องจักร

นางสาววาสนา อภัยจิต
ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี และการเงิน

นายบุญหลาย จําปารัตน์
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายผลิตยางนอก
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายขายในประเทศ

ฝ่ ายผลิตยางใน
ฝ่ ายผสมยาง

คณะกรรมการบริษัท
ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
1. นายพงษ์ ศักดิ" สวัสดิ"วรรณ
กรรมการ
2. นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา
4. นางธัญญรั ตน์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการ
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายธีรศักดิ" สว่ างเนตร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายโกวิท คริสธานินทร์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวพิมพ์วรรณ พูลผล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
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การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2558
4/4
2/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา หรื อ นายชัยสิทธิe สัมฤทธิวณิชชา หรื อ นาง
ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื!อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครังA กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อย จํานวนหนึ!งในสามโดย
อัตรา ถ้ าจํ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่ว นไม่ ได้ ก็ ให้ อ อกโดยจํ านวนใกล้ เคี ยงที! สุดกับ ส่วนหนึ!งในสาม โดย
กรรมการที!ต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที!สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด การออก
จากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนันA จะใช้ วธิ ีจบั ฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อๆ ไป ให้ กรรมการที!อยู่ในตําแหน่งนานเท่าๆ
กัน เป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนที!ต้องพ้ นจากตําแหน่งในคราวนันA ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตําแหน่งโดยวิธีจบั ฉลาก ทังนี
A A
กรรมการผู้ออกตามวาระนันๆ
A อาจถูกเลือกเข้ ารับตําแหน่งใหม่อีกก็ได้
อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจและหน้ าที! แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยสรุ ปอํานาจหน้ าที!และความรับผิดชอบที!สําคัญได้ ดงั นี A
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ Aนสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครังA
3. จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกํ าไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสินA สุดรอบระยะเวลาบัญ ชีข องบริ ษัท ซึ!งผู้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง! หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื!นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ!งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื!อให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ
ตามที!คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการเห็นควร ซึ!งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปลี!ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที!ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
A ได้ เมื!อเห็นสมควร
นอกจากนี A คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าที!ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้ าที!ของคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
A A การมอบอํานาจนันA
ต้ องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที!ทําให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที!คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที!เกี!ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื!นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที!เป็ นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว ทังนี
A Aให้ เป็ นไปตามที!กฎหมายกําหนด
5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที!ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื! องดังต่อไปนี A คณะกรรมการ
ต้ องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที!ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้ แก่ เรื! องที!กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิ
จากที!ประชุมผู้ถือ หุ้น เช่น การเพิ!มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
A
หรื อ
บางส่วนที!สําคัญให้ แก่บุคคลอื!น หรื อการซื Aอหรื อรั บโอนกิจการของบริ ษัทอื!นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น
นอกจากนี A คณะกรรมการยังมี ข อบเขตหน้ าที!ในการกํ ากับดูแ ลให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที!เกี!ยวโยงกัน และการซื Aอ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

หรื อขายทรัพย์สินที!สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท
พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
A
หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื!นตาม
ความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื!อง
อนุมตั กิ ารเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้ อมกับกําหนดเงื!อนไขในการเบิกถอน
เงิน หรื อทํานิตกิ รรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินลงทุนที!สําคัญๆ ที!ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้ างองค์กร หรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้ดําเนินการ
ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึง! หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื!นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ!งอย่างใด โดย
อยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุม ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื! อ ให้ บุค คลดัง กล่ า วมี อํ า นาจตามที!
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึง! คณะกรรมการบริ ษัท
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี!ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที!ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
A ได้ ตามที!เห็นสมควร ทังนี
A A
จะไม่มีการมอบอํานาจให้ แก่บคุ คลที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อ เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื!นที!ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่
ว่าจะทําเพื!อประโยชน์ตนหรื อเพื!อประโยชน์ผ้ อู ื!น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที!ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที!จะมีมติแต่งตังA
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที!บริ ษัททําขึนA
หรื อถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื!นเพิ!มขึ Aนหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ชือ-สกุล
1. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
2. นายธีรศักดิ" สว่ างเนตร
3. นายโกวิท คริสธานินทร์

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ทําหน้ าที!เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2558
4/4
4/4
4/4

คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
A
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติ
บุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที!ถือโดยผู้ที!เกี!ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้ าง/ที!ปรึ กษาที!ได้ รับเงินเดือนประจํา/ผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที!อาจมีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั
และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)A
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที!เป็ นบิดา มารดา คู่ส มรส พี!น้อง และบุตร
รวมทังคู
A ่ส มรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํ านาจควบคุม หรื อบุคคลที!จะได้ รั บการเสนอชื!อ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที!อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
A เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ!ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิตบิ คุ คลที!อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที!
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังA ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ!งไม่เป็ น
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที!มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง! รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที!ปรึ กษากฎหมายหรื อที!ปรึ กษาทางการเงิน ซึง! ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อ ปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที!อ าจมี ความ
ขัดแย้ ง รวมทังA ไม่เป็ นผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ!งไม่ใช่ก รรมการอิส ระ ผู้บริ ห าร หรื อ หุ้นส่ว นผู้จัดการของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพด้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที!ได้ รับแต่งตังA ขึนA เพื! อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้นซึ!งเป็ น
ผู้เกี!ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื!นใดที!ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9. ไม่เป็ นกรรมการที!ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัท
จดทะเบียนที!เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
10. มีหน้ าที!ในลักษณะเดียวกับที!กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้ าที! และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี A
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที!เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจ ารณาแต่ง ตังA โยกย้ า ย เลิก จ้ างหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ วยงานอื! นใดที!
รับผิดชอบเกี!ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ
และกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี!ยวกับความเสี!ยงที!สําคัญของบริ ษัท และมาตรการที!ฝ่ายจัดการได้ ดําเนินการ
เพื!อติดตามและควบคุมความเสี!ยงดังกล่าว
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
A คคลซึ!งมีความเป็ นอิสระเพื!อทําหน้ าที!เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
A าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครังA
6. พิจารณารายการที!เกี! ยวโยงกันหรื อ รายการที!อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ ทังนี
A A เพื!อให้ มั!นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริ ษัท
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7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง! รายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี A
(ก) ความเห็นเกี!ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที!เชื!อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี!ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี!ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี!ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี!ยวกับรายการที!อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที! คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บจากการปฏิบัติหน้ าที!ตาม กฎบัต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื!นที!เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว! ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที!และความรับผิดชอบที!ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. ปฏิบตั กิ ารอื!นใดตามที!คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบัติห น้ าที!ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี หรื อ มี ข้ อ สงสัยว่ามี ร ายการหรื อ การกระทําใด
ดังต่อไปนี A ซึง! อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื!อดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที!คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที!เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ!งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที!สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ฯ ข้ อ กํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการ
ปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง! ต่อสํานักงาน กลต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ในการปฏิบตั ิหน้ าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึ กษาจากที!ปรึ กษาอิสระ
ภายนอก หรื อ ผู้เชี! ยวชาญในวิชาชี พอื!นๆ หากเห็นว่า มี ความจํ าเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษัทเป็ นผู้รั บผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที!เกี!ยวข้ องทังหมด
A
ในการปฏิบตั หิ น้ าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที!กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2558
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
1. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
2. นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
3. นายธีรศักดิ" สว่ างเนตร
โดยมีนางสาวพิมพ์วรรณ พูลผล ทําหน้ าที!เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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1.

2.

3.
4.
5.

ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี!ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที!ประชุมผู้
ถือหุ้นในภายหลัง)
ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื!อบุคคลที!มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครังA แรก
และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที!พ้นตําแหน่งตามวาระและสมควรได้ รับเลือกตังA
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื!อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อแต่งตังเป็
A น
กรรมการบริ ษัทต่อไป
พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและติดตามดูแลการดําเนินการเกี!ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ทางด้ านทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท รวมทังแผนงานพั
A
ฒนาผู้บริ หารของบริ ษัท
ประเมินผลประกอบการของบริ ษัทเพื!อกําหนดการให้ โบนัสและการขึ Aนเงินเดือนประจําปี ของทังบริ
A ษัท โดยให้ เกณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที!เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
เสนอแนะโครงสร้ างเงินเดือนของบริ ษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื!น

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการบริ หาร
3. นางสาวนพรั ตน์ ชุมพลกูลวงศ์
กรรมการบริ หาร
4. นางสาววาสนา อภัยจิต
กรรมการบริ หาร
5. นายบุญหลาย จําปารั ตน์
กรรมการบริ หาร
6. นายโยธิน เจิมจิตร
กรรมการบริ หาร

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2558
4/4
4/4
4/4
4/4
1/4*
-**

* เข้ ารับตําแหน่งเมื!อวันที! 1 ตุลาคม 2558
** เข้ ารับตําแหน่งเมื!อวันที! 23 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขต หน้ าที ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี อํ านาจ หน้ า ที! และความรั บผิ ดชอบในการบริ ห ารงานในเรื! อ งเกี! ยวกับการดํ าเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการ
บริ หารต่างๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื!อเสนอให้ ที!ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรื อ ให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทตามนโยบายที!กําหนด โดยสรุ ปอํานาจหน้ าที!และความรับผิดชอบที!สําคัญได้ ดงั นี A
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง! และมติ
ของที!ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที!ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามระเบียบ/
ข้ อกําหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริ หารทรั พยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามกรอบที!คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิ และควบคุมกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของคณะทํางานที!แต่งตังบรรลุ
A
ตามเป้าหมาย
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3. พิจารณาเรื! องการจัดสรรงบประมาณประจํ าปี ตามที!ฝ่ายจัดการเสนอก่อ นที!จะนํ าเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทังA นี ใA ห้ ร วมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี! ยนแปลงและเพิ!มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี ในระหว่างที!ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื! อทราบในที!
ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซื Aอสินค้ าตามปกติธุรกิจของบริ ษัท ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี!สิบล้ าน
บาท)
5. อนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการซื Aอเครื! องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวร ที!เกี!ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ
ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี!สิบล้ านบาท)
6. อนุมตั กิ ารขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทําสัญญารับจ้ างทํา
ของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาท (หนึง! ร้ อยล้ านบาท)
7. อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื!อ การออกตราสารหนี A สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื!ออื!นใดจาก
ธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว! ไปในเงื!อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท
(ยี!สิบล้ านบาท) รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสื อคํ Aาประกันเพื! อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี!สิบล้ านบาท)
8. อนุมตั ใิ ห้ นําทรัพย์สินของบริ ษัท จํานอง จํานํา เพื!อเป็ นประกันหนี Aสินของบริ ษัททุกประเภทที!มีอยู่แล้ วหรื อจะมีขึ Aนใน
อนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้ านบาท (ยี!สิบล้ านบาท)
9. อนุมตั แิ ก้ ไขปั ญหาหรื อข้ อเรี ยกร้ องของลูกค้ ากรณีมีคา่ ใช้ จ่ายวงเงินเกิน 5 ล้ านบาท ที!ผ่านมายังไม่เคยเกิดค่าใช้ จ่าย
เกินวงเงิน อย่างไรก็ตามในกรณีนี Aได้ มีการแก้ ไขอํานาจอนุมตั เิ ป็ นไม่เกินวงเงิน 5 ล้ านบาท
10. อนุมตั คิ า่ รับรองและให้ ของขวัญแก่ลกู ค้ าหรื อผู้มีอปุ การคุณ เงินบริ จาคต่อครังA ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท
11. เป็ นคณะที!ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื! องเกี!ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และด้ านการ
ปฏิบตั กิ ารอื!นๆ
12. กําหนดโครงสร้ างองค์กร อํ านาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตังA การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกําหนดเงิน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริ หาร และการเลิกจ้ าง ตามที!คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
13. ดําเนินการอื!นใดๆ ตามที!คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
A A คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที!คณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์อื!นใดกับบริ ษัทไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที!เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อที!ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที!กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี!ยนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจคณะกรรมการบริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี A คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจให้ กรรมการผู้จัดการหรื อ พนักงานบริ ษัทมี อํานาจหน้ าที!ในการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการบริ หารพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
A Aการมอบอํานาจนันต้
A องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอํานาจให้ กบั บุคคลที!เกี!ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื!นใดกับบริ ษัท
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ผู้บริหาร
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิทธิ" สัมฤทธิวณิชชา
กรรมการผู้จดั การ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
ผู้จดั การฝ่ ายขายในประเทศ
3. นางสาวนพรั ตน์ ชุมพลกูลวงศ์
ผู้จดั การฝ่ ายขายต่างประเทศและOEM
4. นางสาววาสนา อภัยจิต
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. นายบุญหลาย จําปารั ตน์
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
6. นายโยธิน เจิมวิจิตร
ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมเครื! องจักร
เลขานุการบริษัท
ที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังA ที! 1/2557 เมื!อวันที! 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ มีมติแต่งตังA นางสาว พิมพ์วรรณ
พูลผล ให้ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
A
มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการโดยมีหน้ าที!ความรับผิดชอบดังนี A
1. ให้ คําแนะนําแก่กรรมการเกี!ยวกับข้ อกําหนด กฎ ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ของบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้ องเสมอ และแจ้ งการเปลี!ยนแปลงที!สําคัญให้ คณะกรรมการทราบ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพงปฏิบตั ติ า่ งๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะบริ การ รวมทังA ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที!ประชุมผู้ถือ
หุ้นและมติที!ประชุมคณะกรรมการ
4. ดูแ ลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสสนเทศในส่วนที!รั บผิดชอบตามระเบียบและข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ กลต.
5. ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
6. ดูแ ลเอกสารสํ า คัญ ของบริ ษั ทได้ แ ก่ ทะเบีย นกรรมการ หนังสื อ นัด ประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้
เสียของกรรมการหรื อผู้บริ หาร
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที!ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปแบบของเบี Aยประชุม ตามรายละเอียดดังนี A
ตําแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าเบียP ประชุม (บาท/ครั งP )
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
10,000
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2558 ดังนี A

ชือ-สกุล

1. นายพงษ์ศกั ดิe สวัสดิวe รรณ
2. นายชัยสิทธิe สัมฤทธิวณิชชา3
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา4
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิe สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
จํานวน
(ครังP )
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
4/4
4/4

เบียP ประชุม
(บาท)
70,000
18,000
38,000
38,000
38,000

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
จํานวน
(ครังP )
4/4
4/4
4/4

เบียP ประชุม
(บาท)
7,000
38,000
38,000

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
จํานวน เบียP ประชุม
(ครังP )
(บาท)
1/1
1/1
10,000
1/1
8,000
-

ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
จํานวนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หาร (บาท)
รู ปแบบค่าตอบแทน

1.
2.
3.
4.
5.

3
4

ปี 2556
5
2,914,615
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2557
7
3,420,012
เงินเดือน / โบนัส

บุคลากร
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 จํานวนพนักงานของบริ ษัทแบ่งตามสายงานหลัก เป็ นดังนี A
จํานวนพนักงาน (คน)
ส่ วนงานหลัก
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
12
ส่วนงานขายในประเทศ
ส่วนงานขายต่างประเทศ
2
ส่วนงานผลิต
268
202
ส่วนงานเครื! องจักร
29
ส่วนงานสํานักงาน
51
9
รวม
362
211

เป็ นกรรมการที!ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หารของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที!ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หารของบริ ษัท
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ปี 2558
7
3,364,375
เงินเดือน / โบนัส

รวม
12
2
470
29
60
573

รวมเบียP
ประชุม
70,000
18,000
138,000
94,000
86,000

ค่ าตอบแทนแก่ พนักงาน
ในปี 2558 บริ ษัทได้ ให้ ค่าตอบแทนที!เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส และ
อื!นๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน! ค่าล่วงเวลา เบี Aยเลี Aยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้ น ซึง! คิดเป็ นจํานวนเงินทังหมดดั
A
งนี A
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จํานวนพนักงาน (คน)5

709

645

773

ค่าตอบแทนรวม (บาท)

112,962,579

112,694,825

115,264,299

กองทุนสํารองเลียP งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
A
นสํารองเลี Aยงชีพตังแต่
A วันที! 21 มิถนุ ายน 2557 กับ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัว
หลวง จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื!อเป็ นแรงจูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทใน
ระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึง! เป็ นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทังภายในและจั
A
ดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริ ษัท ในหลักสูตรที!เกี!ยวข้ องกับหน้ าที! และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทังเปิ
A ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
จากผู้ผลิตโดยตรง เมื!อมีการสัง! ซื Aอเครื! องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ

นโยบายกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็ น 5 หมวดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!
ดีสําหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ทังนี
A กA ารกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้ เป็ น
แนวทางที!ปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง นอกจากนี Aบริ ษัทฯ ยังได้ นําหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีมาใช้ เป็ นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื!อให้ การ
บริ หารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่ งใส อันจะเป็ นการให้ ความคุ้มครอง และเพิ!ม
ความเชื!อมัน! แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี!ยวข้ องทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางปฏิบตั ใิ นแต่ละหมวดดังต่อไปนี A
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึง! บริ ษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที!
เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน เพื!อสร้ างความมัน! ใจว่าผู้ถือหุ้นทุก
รายได้ รับสิทธิพื Aนฐานต่างๆ อันได้ แก่ การซื Aอขายหรื อโอนหุ้น การได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัทฯ การได้ รับข้ อมูลของบริ ษัท
ฯ อย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื!อใช้ สิทธิออกเสียงในที!ประชุมผู้ถือหุ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
A ้ สอบบัญชี และ
เรื! องที!มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับ และหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อ
เพิ!มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น การแสดงความคิดเห็นในที!ประชุมอย่างเป็ นอิสระ การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ในเรื! องสําคัญอื!นๆ ของบริ ษัทฯ ทังนี
A Aผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นที!ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ!งเสียง
โดยได้ ดําเนินการดังต่อไปนี A
5

จํานวนพนักงานรวมทังพนั
A กงานเข้ าใหม่และลาออกในระหว่างปี นันๆ
A
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1. เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที!สําคัญ และจําเป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นอย่างสมํ!าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที!ระบุวนั เวลา สถานที!จดั ประชุม และวาระการประชุมพร้ อมเอกสารที!เกี!ยวข้ องให้ ผ้ ูถือ
หุ้นอย่างครบถ้ วน ได้ แก่
(ก) แผนที!ของสถานที!จดั ประชุม
(ข) รายละเอียดของข้ อมูลแต่ละวาระการประชุม
(ค) รายงานประจําปี
(ง) แบบหนังสือมอบฉันทะข้ อมูลเกี!ยวกับกรรมการอิสระ เพื!อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเลือกที!จะมอบฉันทะให้ เข้ า
ประชุมแทนได้ ซึ!งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้ งรายละเอียดของเอกสารที!ผ้ ูถือหุ้นจะต้ องนํามาแสดงในวัน
ประชุมด้ วย
(จ) ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที!เกี!ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้ องส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้ เป็ นไป
ตามที!สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด
ซึง! ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ!งแบบใดที!บริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
3. เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ เกี!ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เพื!อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
4. ก่อนเริ! มการประชุม ประธานที!ประชุมจะชีแA จงเกี!ยวกับกฎเกณฑ์ที!ใช้ ในการประชุมเกี!ยวกับจํานวน/สัดส่วนผู้
ถือหุ้นที!เข้ าประชุม ทังที
A !มาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงโดยจัดให้
มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ!งประกอบด้ วย กรรมการอิส ระ ผู้ส อบบัญชี และเจ้ าหน้ าที!ข องบริ ษัทฯ
ดําเนินการตรวจนับคะแนนเพื!อความโปร่ งใส และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้ องประชุม ทังนี
A A
ประธานที!ประชุมจะต้ องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
5. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ที!เป็ นข้ อสงสัย
หรื อแสดงข้ อคิดเห็นเพิ!มเติมได้ ก่อนที!จะลงคะแนน และสรุ ปมติที!ประชุมของแต่ละวาระโดยที!กรรมการ และ
กรรมการบริ หารที!ดํารงตําแหน่งเฉพาะเรื! องต่างๆ จะร่ วมชี Aแจงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นด้ วย
และเมื!อ การประชุมแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อ มูล อย่างถูกต้ อ ง ครบถ้ วน
เพื!อให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบได้
6. ให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นที!มาร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ! มการประชุมแล้ วมีสิทธิออกเสียงหรื อลงคะแนนในระเบียบ
วาระที!อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
7. กรรมการทุกคนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื! องที!เกี!ยวข้ องได้
8. ดําเนินงานอย่างมี ประสิทธิ ภ าพในการสร้ างความเจริ ญ เติบโตอย่างยั!งยืนแก่อ งค์กร เพื!อ ให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รั บ
ผลตอบแทนที!เหมาะสม
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หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ คํานึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
A ้ ถือหุ้นที!เป็ นผู้บริ หาร, ผู้ถือหุ้นที!ไม่ใช่ผ้ ูบริ หาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ สนับสนุนให้ ได้ รับการปฏิบตั ทิ ี!เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ ดําเนินการดังต่อไปนี A
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้นมี สิ ทธิ ที!จะเสนอเพิ!ม วาระการประชุมและเสนอชื! อ บุคคลเพื! อ เข้ ารั บ การเลื อ กตังA เป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ าปี ก่อ นที!จ ะส่ งหนัง สื อ นัด ประชุมโดยแจ้ งวิธี ก ารและกํ าหนด
ระยะเวลาสิ Aนสุดในการให้ สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ดําเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระที!ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ!มวาระเพื!อ
พิจารณาเรื! องอื!นนอกจากที!ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื!องจากวาระที!สําคัญที!ผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้
เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. กําหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที!ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และ
หาวิธี เยียวยาที!เหมาะสม หรื อ กรณี เป็ นข้ อ เสนอแนะที!กรรมการอิส ระพิจารณาแล้ วมี ความเห็นว่าเป็ นเรื! อ ง
สําคัญที!มีผลต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอ
เรื! องดังกล่าวต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. นําเสนอข้ อมูลของกรรมการอิสระเพื!อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้ ใช้ หนังสือ
มอบฉันทะรู ปแบบที!สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
5. จัดให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สําหรับผู้ถือหุ้นใช้ ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสําหรับผู้ถือหุ้นที!
ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง เพื!อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื! องได้ อย่างเป็ นอิสระโดยเมื!อจบ
การประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีทางเลือกในการใช้ สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที!เสนอแต่งตังเป็
A นรายคน
7. กําหนดแนวทางในการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัทฯ ไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื!อให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบตั ิทงนี
ั A Aเพื!อไม่ให้ เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษัทฯ และในกรณีที!
พนักงานหรื อผู้บริ หารนําข้ อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ เพื!อหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้เกี!ยวข้ อง จะถือเป็ น
ความผิดร้ ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย และกํ าหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที!ร ายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
8. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรั บกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เกี!ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังนี
A Aเพื!อรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัทฯ และในการประชุมผู้ถือ
หุ้น กรรมการและผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท จะเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี! ย วกับ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของตนในแต่ล ะวาระ เพื! อ ให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุร กรรมที!อ าจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื! อ
ประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริ หารที!มีส่วนได้ ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
การประชุมนันๆ
A
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่ม ซึ!งได้ แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้ า คู่ค้า
และ/หรื อ เจ้ า หนี A คู่แ ข่ งทางการค้ า พนักงาน รั ฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิท ธิ เป็ นลายลัก ษณ์ อักษรไว้ อ ย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื!อส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียในการสร้ างความมัง! คัง! ความมัน! คงทางการเงิน และความยัง! ยืนของกิจการ
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การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื!อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามที!จะ
พัฒนากิจการให้ เจริ ญเติบโตก้ าวหน้ า มีผลประกอบการที!ดี เพื!อสร้ างผลตอบแทนที!เหมาะสมให้ กบั การลงทุน
ของผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อ เนื!อ งและยั!ง ยืน โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทังเปิ
A ดเผยข้ อมูลอย่างสมํ!าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
2. ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญ จึงได้ นํามาตรฐาน ISO 9001 เข้ ามาใช้ ในองค์กร
โดยได้ กําหนดนโยบายคุณภาพไว้ ว่า “มุ่งมั!นพัฒนา รั กษามาตรฐาน สร้ างสรรค์สินค้ าและบริ การ เพื!อก้ าวสู่
สากล” มีการกําหนดราคาที!เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสมํ!าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่าง
ไม่ ห ยุด ยังA ที!จ ะเพิ! ม ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ลูก ค้ า อย่ า งต่อ เนื! อ ง และปฏิ บัติตามเงื! อ นไขต่างๆ ที!มี ต่อ ลูก ค้ าอย่ า ง
เคร่ งครัด
3. คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี A
บริ ษัทฯ มีนโยบายที!จะสร้ างความสัมพันธ์ที!ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรื อเจ้ าหนี A ดําเนินธุรกิจบนพื Aนฐาน
ของความเกื อA หนุน ที!เป็ นธรรมต่อ ทังA สองฝ่ าย ให้ การปฏิบัติต่อ คู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี อA ย่ างเสมอภาค โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทฯ หลีกเลี!ยงสถานการณ์ที!ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังA
ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพื!อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื! องวัตถุประสงค์ของการใช้
เงิน การชําระคืน การดูแ ลคุณ ภาพ หลักทรั พย์คํ Aาประกัน และเรื! อ งอื!นใดที!ได้ ทําข้ อตกลงไว้ กับเจ้ าหนี A เพื! อ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
4. คูแ่ ข่งทางการค้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายที!จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า โดยตังอยู
A ่บนพืนA ฐานของกติกาการแข่งขันที!ยุติธรรม
ไม่แสวงหาข้ อมูลที!เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที!ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ทําลายชื!อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริ ง
5. พนักงาน
บริ ษัทฯ นันA ให้ ความสําคัญกับพนักงาน ซึ!งเป็ นทรั พยากรที!สําคัญของบริ ษัทฯ ซึ!งจะมีส่วนช่วยส่งเสริ ม
และผลักดันให้ องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนันบริ
A ษัทฯ จึงมีนโยบายที!จะดูแลพนักงานให้ มี
คุณภาพชีวิตที!ดี โดยมีสภาพการจ้ างที!ยุติธรรม มีสวัสดิการที!เหมาะสม มีโอกาสที!จะพัฒนาความก้ าวหน้ า มี
สภาพการทํางานที!ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องกับ
พนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อศักดิeศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
6. รัฐบาล
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื!อการเสริ มสร้ างและพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ และกฎระเบียบที!เกี!ยวข้ อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัว! ไป
7. ชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่ วมรั บผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม โดยให้ ความสํ าคัญ กับการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานต่างๆ ที!เกี!ยวกับความปลอดภัย ความมั!นคง สุขอนามัย และสิ!งแวดล้ อมอย่างถูกต้ องเหมาะสม
และคํานึงถึงผลกระทบที!มีต่อ ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ!งแวดล้ อ ม อี กทังA ยัง ต้ อ งแสวงหาโอกาสสนับสนุน
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กิจกรรมสร้ างสรรค์สังคม ปลูกฝั งจิตสํ านึกของความรั บผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึนA ในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื!องและจริ งจัง
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในเรื! องการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ ที!เกี!ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
A อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที!
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทังภาษาไทยและภาษาอั
A
งกฤษ เช่น รายงานประจําปี แบบ
56-1 หนังสือเชิญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯโดยมีการปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ!าเสมอ
บริ ษัทฯ ได้ ยึดถื อ ปฏิบัติต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อ บัง คับต่า งๆ ที!กําหนดโดยสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื!นของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนันA มีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ที!รั บรองโดยทั!วไป โดยเลื อ กใช้ น โยบายบัญ ชี ที!เหมาะสม การบันทึกข้ อ มูล ทางบัญ ชี มี ความถูกต้ อ ง
ครบถ้ วน เพียงพอที!จะดํารงรั กษาไว้ ซึ!งทรั พย์สิน และเพื! อ ให้ ทราบจุดอ่อนเพื!อ ป้องกันการทุจริ ต หรื อการ
ดําเนินการที!ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบตั ิอย่างสมํ!าเสมอ รวมทังเปิ
A ดเผยข้ อมูลที!สําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีที!เป็ นอิสระว่า
ถูกต้ องตามที!ควรในสาระสําคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2. ในด้ านความโปร่ งใสนันA คณะกรรมการได้ แ ต่งตังA กรรมการตรวจสอบ เพื! อ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั งA ทังA นี รA ายงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
3. กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี!ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที!เกี!ยวข้ อง ในกรณีที!มีส่วน
ได้ เสียที!เกี!ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
4. เปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที!ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั งA ของการประชุม และ
จํานวนครังA ที!กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมไว้ ในรายงานประจําปี
5. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทังรูA ปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที!แต่ละคน
ได้ รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ!งมีความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของบริ ษัทฯ โดยร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทังระยะสั
A
นA ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การ
บริ หารความเสี!ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ และผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที!วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
โดยคณะกรรมการของบริ ษัทมาจากการแต่งตังจากที
A
!ประชุมผู้ถือหุ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 7 ท่าน
ประกอบด้ วยกรรมการที!เป็ นผู้บริ หารจํานวน 3 ท่าน อีก 4 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษัทที!ไม่เป็ นผู้บริ หาร และไม่มีส่วนได้ เสีย ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อไม่เป็ นผู้บริ หารหรื อตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษั ทไม่ เป็ นบุค คลคนเดียวกัน กับประธานกรรมการบริ ห าร และประธานเจ้ าหน้ า ที!บริ หาร
กรรมการ ผู้จดั การ เพื!อให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน ทังนี
A Aบริ ษัทได้ กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที!และ
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ความรั บผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที!บริ หารและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื! อ มิใ ห้
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที!บริ หาร และกรรมการผู้จดั การมีอํานาจบริ หารและอนุมตั วิ งเงินไม่จํากัด
2. คณะอนุกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แ ต่งตังคณะอนุ
A
กรรมการชุดต่างๆ เพื!อ ให้ ผ้ ูถือหุ้นมั!นใจได้ ว่าบริ ษัทมีการดําเนินงานและ
กลัน! กรองอย่างรอบคอบ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร เพื!อ
ปฏิบตั หิ น้ าที!เฉพาะเรื! องและเสนอเรื! องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที!เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 หรื อไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้ กําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึง! มีรายละเอียดดังนี A
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละห้ าของจํานวนหุ้นที!มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
A
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที!อาจมีความขัดแย้ ง
(ข) ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที!ปรึ กษาที!ได้ เงินเดือนประจํ า หรื อผู้มีอํ านาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที!อาจมีความขัดแย้ ง
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที!มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที!เป็ น
บิดา มารดา คูส่ มรส พี!น้อง และบุตร รวมทังคู
A ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที!จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุร กิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที!อ าจมีความ
ขัดแย้ ง ในลักษณะที!อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
(จ) ไม่มีลกั ษณะอื!นใดที!ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี!ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
A Aคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที!สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผย
อย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที!รับผิดชอบ รวมทังสอบทานให้
A
บริ ษัทมีระบบการควบคุม
ภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี!ยงที!รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีบริ ษัท บีเค
ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึง! ทําหน้ าที!เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ที!รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
หน่วยปฏิบตั ิ
2.2 คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษั ท จํ า นวน 3 ท่ า น โดยองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิส ระอย่า งน้ อ ย 1 ท่านทํา หน้ าที! ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ ตามผลการดําเนินงานของแต่ละปี รวมทังพิ
A จารณาค่าตอบแทน ให้ แก่คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการ และโครงสร้ างที!เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
2.3 คณะกรรมการบริ หาร มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 2 ท่าน และผู้บริ หารที!ไม่ได้ เป็ น
กรรมการบริ ษัท 4 ท่าน ทําหน้ าที!วางแผนและ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้ างองค์กร และ
โครงสร้ างการบริ หารงาน หลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันใน
ตลาด เพื!อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที!กําหนด
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3. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที!ในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที!ประชุมผู้ถือหุ้นที!เห็นชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื!อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
โดยสรุ ปบทบาท หน้ าที! และความรับผิดชอบที!สําคัญได้ ดงั นี A
3.1 กํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
เช่น การทํารายการที!เกี!ยวโยงกัน และการซื Aอหรื อขายทรัพย์สินที!สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อกฎหมายที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
3.2 กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารงานและ
การจัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตามนโยบายที!ได้ รั บมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื! องที!ต้อ งได้ รับมติอนุมัติจากที!
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ!มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
A
หรื อบางส่วนที!สําคัญ
ให้ แก่บคุ คลอื!น หรื อการซื Aอหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื!นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริ คนธ์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ น
ต้ น
3.3 พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
A
หาร ประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
อื!นตามความเหมาะสม
3.4 ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื!อง
3.5 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ Aนสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริ ษัท
3.6 จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ Aนสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึง! ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้นเพื!อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.7 กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้น ส่ ว นในห้ า งหุ้น ส่ ว นสามัญ หรื อ เป็ นหุ้น ส่ ว นไม่ จํ า กัด ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ้น ส่ ว นจํ า กัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื!นที!ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทํา
เพื!อประโยชน์ตนหรื อเพื!อประโยชน์ผ้ อู ื!น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตังA
3.8 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที!บริ ษัททํา
ขึ Aน หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ!มขึ Aนหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
4. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทถือเป็ นหน้ าที!สําคัญในฐานะกรรมการบริ ษัทที!ต้องเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ!าเสมอ เพื!อ
รับทราบและร่ วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครังA แต่ละครังA จะมี
การกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้ าไว้ ชดั เจน และอาจจะมีการประชุมครังA พิเศษเพื!อพิจารณาเรื! องที!มีความสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุมประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื! องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื! องต่างๆ เพื!อเข้ ารั บการ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ทังนี
A Aในการประชุมแต่ละครังA บริ ษัทได้ จดั ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้ าเพื!อให้
กรรมการบริ ษัทมีเวลาศึกษาข้ อมูลในเรื! องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื! องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึง! ทําหน้ าที!ประธานในที!ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ทังนี
A Aในการลงมติในที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคน
หนึ!งมีหนึ!งเสียง โดยกรรมการที!มีส่วนได้ เสียจะไม่ใช้ สิทธิออกเสียงในเรื! องนันA ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที!ประชุมจะ
ออกเสียงเพิ!มขึ Aนอีกหนึง! เสียงเป็ นเสียงชี Aขาด
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเพื!อให้ ข้อมูลที!เป็ นประโยชน์ และ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพื!อให้ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื!อสิ Aนสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีหน้ าที!จดั ทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ ที!ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครังA ถัดไป และให้ ประธานกรรมการบริ ษัท พิจารณาลงลายมือชื!อรับรองความถูกต้ อง ทังนี
A A
กรรมการบริ ษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ ไข เพิ!มเติมรายงานการประชุมให้ มีความละเอียดถูกต้ องมากที!สดุ ได้
5. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที!สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมา
ประชุมร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ต่อ งบการเงินรวมของบริ ษัท รวมทังA สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทาง
การเงิน) ที!ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนA ตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที!เหมาะสมและเป็ นที!ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ!าเสมอ รวมทังได้
A ใช้ ดลุ ยพินิจ
อย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแล มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที!เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร โดยบริ ษัทได้ มีการเสนอขอ
อนุมตั ิต่อที!ประชุมผู้ถือหุ้น เพื!อจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท โดยจํานวนเงินที!จ่ายจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
พิจารณาจากหน้ าที!ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั งิ านของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท
นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ ว บริ ษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี A
6.1 โบนัสให้ แก่พนักงานและผู้บริ หารทุกๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท ทังนี
A Aโดยได้ รับการเห็นชอบจากที!ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
6.2 โบนัสให้ แก่กรรมการตามแนวทางที!ได้ รับอนุมตั ิจากที!ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน และ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรม และการให้ ความรู้ แก่ผ้ ูที!เกี!ยวข้ องในการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื!อให้ มีการปรั บปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื!อง ซึง! การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครั งA ที!มีการเปลี!ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษัทจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที!เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที!
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การกํากับดูแ ลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อ ย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ที!ผ่านมาฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้ดําเนินการส่ง
กรรมการของบริ ษัทหรื อคัดเลือกผู้บริ หารที!มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที!เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัทร่ วม เพื!อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื!อกําหนดนโยบายที!สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย
และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม
ทังนี
A A เพื!อให้ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและ
โปร่ งใสมากยิ!งขึ Aน ตังแต่
A ปี 2558 เป็ นต้ นไป บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ การเสนอชื!อ และใช้ สิทธิออกเสียงในการแต่งตังA
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บุคคลไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบุคคลที!ได้ รับแต่งตังให้
A เป็ นกรรมการ
ในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม มีหน้ าที!ดําเนินการเพื!อประโยชน์ที!ดีที!สุดของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมนันๆ
A โดย
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้ นโยบายที!ได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้ วยหลักบรรษัทภิบาลที!ดี และบริ ษัทได้ กําหนดให้ บุคคลที!ได้ รับแต่งตังA
นันA ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที!จะไปลงมติ หรื อ ใช้ สิทธิออกเสียงในเรื! องสําคัญในระดับเดียวกับที!ต้อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท หากเป็ นการดําเนินการโดยบริ ษัทเอง ทังนี
A A การส่งกรรมการเพื!อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อย
และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี A ในกรณีเป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบให้ บุคคลที!ได้ รับแต่งตังจากบริ
A
ษัทนันต้
A องดูแลให้ บริ ษัท
ย่อยมีข้อบังคับในเรื! องการทํารายการเกี!ยวโยง การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ!งสินทรั พย์ หรื อ การทํารายการสําคัญอื!นใดของ
บริ ษัทดังกล่าว ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ที!เกี!ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทํารายการข้ างต้ นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ข องบริ ษัท รวมถึงต้ อ งกํ ากับดูแ ลให้ มีการจัดเก็บข้ อ มูล และการบันทึกบัญ ชี ข องบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัท
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ ทนั กําหนดด้ วย
นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง! ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื Aอขายหลักทรัพย์ดงั นี A
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
A ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี!ยวกับหน้ าที!ที!ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที!สจ. 12/2552 เรื! องการจัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการ ผู้ บริ ห าร และผู้ สอบบัญ ชี และบทกํ า หนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริ ษัทกําหนดให้ ผ้ ูบริ หารรายงานการเปลี!ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที!สจ. 12/2552 เรื! องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี เพื!อให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบการซื Aอขายหุ้นของผู้บริ หารทุกราย
3. ผู้บริ หารที!ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที!เป็ นสาระสําคัญ ซึง! มีผลต่อการเปลี!ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับ
การซื Aอขายหลักทรั พย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที!งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันA จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ าม
ไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที!เป็ นสาระสําคัญนันต่
A อบุคคลอื!น ทังนี
A Aหากพบว่ามีการใช้ ข้อมูลภายในมีความประพฤติที!ส่อไปในทางที!จะ
ทําให้ บ ริ ษัท หรื อ ผู้ถือ หุ้นได้ รั บความเสื! อ มเสี ย และเสี ยหาย โดยผู้กระทํา การเป็ นบุคลากรระดับ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็ นผู้บริ หารระดับรองลงไป
คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนันๆ
A
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัดจํานวน
1,095,000 บาท ทังA นี บA ุคคลหรื อ กิจการที!เกี! ยวข้ องกับผู้ส อบบัญ ชี และสํ านักงานสอบบัญ ชี ไม่เป็ นบุคคล หรื อ กิจการที!
เกี!ยวข้ องกับบริ ษัท
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1. นโยบายภาพรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิ!งแวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ เป็ นไป
ด้ วยความซื!อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใสและยุติธรรม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ!งแวดล้ อม
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัท
ได้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ พื!อให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยนํามาใช้ เป็ นส่วนหนึ!งในการบริ หารจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี A
(1) การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้ เกิดความเชื!อมัน! กับผู้เกี!ยวข้ อง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุ่งมั!นที!จะ
ดําเนินธุรกิจด้ วยจรรยาบรรณที!ดีตอ่ คูแ่ ข่งขันเพื!อให้ เกิดการแข่งขันที!เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี A
(ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที!ดี ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี!ยง
พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่ วมสมคบคิด (ฮัว)A กัน
(ข) ไม่แสวงหาข้ อมูลที!เป็ นความเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที! ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น
การจ่ายสินจ้ างให้ กบั พนักงานของคูแ่ ข่ง
(ค) ไม่พยายามทําลายชื!อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริ ง
(ง) ไม่ส นับสนุนการดําเนินการใดๆ ที!มีลักษณะเป็ นการละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญ ญา ใช้ สินค้ าและบริ การที! มี
ลิขสิทธิeถกู ต้ อง
(2) การต่ อต้ านการการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ยึดมั!นในความถูกต้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสําเร็ จของ
งานด้ วยวิธีการทุจริ ต คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รับปชัน! โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ติ าม นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต และ นโยบายการให้ ข้อมูล การสอบสวนข้ อมูลการทุจริ ต และการคุ้มครองผู้ให้ มลู การ
ทุจริ ต
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่า
ของมนุษย์ และไม่ล ะเมิดสิทธิ ขันA พื นA ฐานของพวกเขา บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยมี เจตนารมณ์ ที!จะเคารพและไม่ล ะเมิดสิท ธิ
มนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี A
(ก) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน! ตรวจตราดูแลมิให้ ธุรกิจเข้ าไปมีส่วนเกี!ยวข้ องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก เป็ นต้ น
(ข) ส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้ มีการปฏิบตั ิตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ดูแลด้ านความเป็ นอยู่ ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที!ทํางาน ตลอดจนส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื!อยกระดับการทํางานของ
พนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทํางานและสร้ างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี A
(ก) จัดให้ มีเงื!อนไขในการจ้ างงานที!เป็ นธรรม และให้ พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที!เหมาะสมตามศักยภาพ
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(ข) จัดให้ มีการดูแ ลในเรื! องสวัส ดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้ มีวันลาพักผ่อนประจําปี การทํางาน
ล่วงเวลาที!สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นและสมควร เป็ นต้ น
(ค) การแต่งตังโยกย้
A
าย การให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทําด้ วยความสุจริ ตใจ เสมอภาคและตังอยู
A ่บน
พื Aนฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
(ง) จัดให้ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
(จ) พัฒนาพนักงานเพื!อฝึ กฝนทักษะและเพิ!มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ อย่างทัว! ถึงและ
สมํ!าเสมอ
(ฉ) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที!เกี!ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
(ช) หลีกเลี!ยงการกระทําใดๆ ที!ไม่เป็ นธรรม ซึ!งอาจมีผลกระทบต่อความมัน! คงในหน้ าที!การทํางานของพนักงาน
ตลอดจนปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ
(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมุ่งมัน! ที!จะผลิตสินค้ าและบริ การที!มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที!เหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกค้ าอย่างจริ งจังและสมํ!าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังที
A !จะเพิ!มประโยชน์ให้ แก่ลูกค้ าอย่างต่อเนื!อง และปฏิบตั ิตาม
เงื!อนไขต่างๆ ที!มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี A
(ก) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที!มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ภายใต้ เงื!อนไขที!เป็ นธรรม
(ข) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างต่อเนื!อง เพื!อเพิ!มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจและเพื!อเพิ!มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ า
(ค) ให้ ข้อมูลเกี!ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที!ถูกต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริ ง เพื!อให้ ลูกค้ ามีข้อมูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจ
(ง) รักษาความลับของลูกค้ าไม่นําไปใช้ เพื!อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที!เกี!ยวข้ องโดยมิชอบ
(6) การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ!งแวดล้ อม เพื!อไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะ
โลกร้ อน ซึง! มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริ ษัทจึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ที!จะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี A
(ก) โครงการทําระบบผลิตนํ Aาประปา
บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรนํ Aา จึงมีการติดตังระบบผลิ
A
ตนํ Aาประปา ซึง! ใช้ นํ Aาที!เหลือจาก
กระบวนการผลิตซึง! เป็ นนํ Aาที!เกิดจากการชะล้ างต่างๆ และนํ Aาจากแหล่งนํ Aาธรรมชาติ มาใช้ เป็ นวัตถุดิบเพื!อใช้ ผลิตนํ Aาประปา
เพื!อใช้ ภายในโรงงาน โดยปั จจุบนั ระบบผลิตนํ Aาประปาของบริ ษัท สามารถผลิตนํ Aาประปาได้ 400 ลบ.ม./วัน สรุ ปว่า บริ ษัทฯ
ไม่มีการปล่อยนํ Aาจากกระบวนการผลิตออกสู่สิ!งแวดล้ อมเลย
(ข) การควบคุมการปล่อยฝุ่ นละออง
ในกระบวนการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์นนั A อาจก่อให้ เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง เพื!อ
ป้องกันปั ญหาฝุ่ นละอองกระจายออกสู่ภายนอก บริ ษัทจึงได้ ติดตังระบบเครื
A
! องดูดฝุ่ น เพื!อรวบรวมฝุ่ นละอองเพื!อบําบัดโดย
ระบบถุงกรองก่อนปล่อยสู่อากาศภายนอก นอกจากนี A เพื!อความสะอาดในสถานที!ทํางานและเพื!อพัฒนาคุณภาพสิ!งแวดล้ อม
ภายในบริ ษัท จึงได้ ตดิ ตังระบบเครื
A
! องดูดฝุ่ นละออง (Silo) เพิ!มเติมบริ เวณแผนกออกยางใน เพื!อดูดฝุ่ นแป้ง จากพื Aนที!ดงั กล่าว
ทําให้ ปัญหาฝุ่ นละอองลดลง
(7) การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการการอยู่ร่วมกับสังคม และชุมชนโดยรอบ ดังนันจึ
A งมีการส่งเสริ มเพื!อให้ เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดี การให้ ความร่ วมมือ และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื!อลดทอนการขัดแย้ ง และบรรเทา
ปั ญหาที!จะเกิดขึ Aนในอนาคต ทําให้ สงั คมมีความเชื!อมัน! และไว้ วางใจ ทําให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมีความยัง! ยืน โดยในปี
2558 บริ ษัท มีกิจกรรมเพื!อสังคม ดังนี A
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1. โครงการ “JS100 Application”แอพพลิเ คชั นเพือการเดินทางและชี วิตทีปลอดภัย หรื อ Road
Safety Life Safety เป็ นโครงการที! บริ ษัทฯ ร่ วมกับ จส.100 ได้ จดั ทํา “JS100 Application” เพื!อให้ ผ้ ูใช้ รถบนท้ องถนน
สามารถแจ้ งข่าวต่างๆ ได้ อย่างสะดวก และทันท่วงที รวมทังมี
A ข้อมูลร้ านซ่อมรถจักรยานยนต์ มากกว่า 400 แห่ง เพื!อให้ ผ้ ูใช้
รถจักรยานยนต์สามารถเลือกใช้ บริ การ

2. บริ ษัทฯ มีการทํากิจกรรมร่ วมกับชุมชน ได้ แก่ เป็ นประธานจัดงานทอดกฐิ นสามัคคี ณ วัดทิพยวารี วิหาร
(กัมโล่วยี!) เป็ นประธานจัดงานทอดกฐินสามัคคี วัดหนองเขิน เป็ นต้ น

(8) การมี นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดําเนินความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิงแวดล้ อ ม
และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ท ตระหนัก ดี ว่ า ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จึ ง ให้
ความสํ าคัญ ในการดูแ ลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่มทังภายในและภายนอกองค์
A
กร บริ ษัทจึงมี นโยบายสนับสนุน
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที!สร้ างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม และสิ!งแวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง! ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี A
(ก) วิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด เพื!อสร้ างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้ นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
(ข) สร้ างโอกาสในการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื!อความเจริ ญเติบโตควบคู่กบั การสร้ างกําไร
ของธุรกิจอย่างยัง! ยืน
(ค) การร่ วมมือกับหน่วยงานของรั ฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื!อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม เช่น ขา
เทียมสําหรับผู้พิการ
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ในปี 2558 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษา ในสาขาวิชาที!เกี! ยวข้ อ ง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี เข้ ามาศึกษาดูงาน เพื!อเป็ นการเผยแพร่ นวัตถกรรม

2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
ความรั บผิดชอบต่อสัง คมตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้ นนันA เป็ นส่วนหนึ!งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของ
กิจการที!บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยได้ ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริ ษัทได้ ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางที!กําหนด ตังA แต่
ขันตอนการจั
A
ดหาวัตถุดิบที!มีคุณภาพในราคาที!เหมาะสม และเพื!อให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หลีกเลี!ยงพฤติกรรมการ
เล่นพรรคเล่นพวก ทางบริ ษัทจึงไม่มีนโยบายในการซื Aอสินค้ ากับผู้จําหน่ายวัตถุดบิ (Supplier) รายใดรายหนึ!งโดยเฉพาะ โดยมี
การสัง! ซื Aอจากผู้จดั จําหน่ายวัตถุดบิ หลายรายเพื!อให้ สามารถเปรี ยบเทียบราคาและเพิ!มอํานาจการต่อรอง
สําหรับกระบวนการผลิตสินค้ า บริ ษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ าตังแต่
A เริ! มต้ นการผลิตจนถึงขันตอน
A
สุดท้ ายก่อนที!จะส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า รวมถึงการให้ คําแนะนําในการนําผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปใช้ ในกระบวนการผลิตของ
ลูกค้ าเพื!อช่วยลดเวลาในการทํางาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื!อรับฟั ง
ปั ญหาข้ อเสนอแนะจากลูกค้ า แล้ วนํามาปรั บปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที!หลากหลายให้ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ!งขึ Aน
เนื!องจากธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องอาศัยบุคลากรที!มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ผู้บริ หาร
บริ ษัทจึงได้ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริ มบุคลากรรุ่ นใหม่ที!มีความรู้ ความสามารถ ให้
ทันต่อการเปลี!ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ และได้ ประสบการณ์ใน
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึง! เป็ นผู้ผลิตเครื! องจักรนันๆ
A โดยตรง
3. การดําเนินธุรกิจทีมีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี –
4. กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม (CSR-after-process)
บริ ษัทมีนโยบายทํากิจกรรมเพื!อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ!งแวดล้ อมเมื!อมีโอกาสที!เหมาะสม
5. การป้องกันการมีส่วนเกียวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน
การทุจริ ต (Corruption) หมายถึง การใช้ อํานาจที!ได้ มาหรื อการใช้ ทรั พย์สินที!มีอยู่ในทางมิชอบ เพื!อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื!อน คนรู้ จัก หรื อประโยชน์อื!นใดอันมิควรได้ ซึง! ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื!น การทุจริ ต
อาจเกิ ด ได้ ห ลายลัก ษณะ เช่ น การติด สิ น บนเจ้ า พนัก งานด้ ว ยการให้ ห รื อ การรั บ สิ น บนทังA ที! เ ป็ นเงิ น และสิ! ง ของ การมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง การขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม เป็ นต้ น
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยได้ ตระหนักและให้ ความสํ าคัญ ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั!น ซึ!งที!ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้
กําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ทิ ี!เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
การกํากับดูแลกิจการ นอกจากนันA บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงความเสียหายที!จะเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! จึงได้ กําหนดนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั!น โดยห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กระทําการอันใดที!
เกี!ยวข้ องกับการทุจริ ตคอรัปชัน! ทุกรู ปแบบ เพื!อประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื!อน และคนรู้ จัก ไม่ว่าตน
จะอยู่ในฐานะผู้รับหรื อผู้ให้ ทังที
A !เป็ นตัวเงินหรื อที!ไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที!บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ ดําเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้ วย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี A
(ก) สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที!ซื!อสัตย์และยึดมัน! ในความเป็ นธรรม
(ข) ไม่รับสินบนหรื อติดสินบน แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียในเรื! องที!ตนทําหน้ าที!รับผิดชอบทังโดยตรงหรื
A
อโดยอ้ อม เพื!อให้
ได้ มาซึง! ประโยชน์ในทางมิชอบ
(ค) ในการจัดซื Aอจัดจ้ าง/การจ่ายค่าคอมมิชชัน! ต้ องดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
A
ยบของบริ ษัท มีความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
(ง) หลีกเลี!ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ!งอาจนํามาซึ!งการทุจริ ตคอร์ รัปชั!น เช่น ไม่ถือหุ้นในบริ ษัทคู่แข่ง
หลีกเลี!ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพื!อประโยชน์ของตนในการซื Aอหรื อขายหุ้นของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่
ผู้อื!น
(จ) มีความรั บผิดชอบต่อ การจัดทํารายงานทางการเงินที!มีความถูกต้ อ ง ครบถ้ วน ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที!
รับรองทัว! ไป
(ฉ) จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที!รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ทุกปี ทังนี
A A บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทภายนอก (Outsource) ทําหน้ าที!เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เพื!อประเมิน
ความเสี!ยงและรายการที!ผิดปกติ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อยทุกๆ 3 เดือน
(ช) หากพบเห็นการกระทําที!เข้ าข่ายการทุจริ ตที!มีผ ลเกี! ยวข้ อ งกับบริ ษัททังA ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ควรแจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบทันที โดยบริ ษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้ งหรื อร้ องเรี ยนการทุจริ ต
เพื!อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน! บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านช่อง
ทางการสื!อสารของบริ ษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2)
โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ!าเสมอทุกปี
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บริ ษัทฯ ได้ ตระหนัก และให้ ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน เพื!อให้ ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ อย่างราบรื! น
และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตังให้
A คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ทําหน้ าที!ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื!อให้
ระบบการตรวจสอบภายในเป็ นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที!ดี ผ่านการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผ้ ูสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริ หาร เข้ าร่ วมประชุมพร้ อมกัน เพื!อนําเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้ า และหาแนวทางการแก้ ไขและ ป้องกันปั ญหา ตามข้ อสังเกตได้ อย่างทันท่วงที
นอกจากนี Aบริ ษัทฯ ยังจัดให้ มีผ้ ูตรวจสอบภายใน ซึง! เป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษัท บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จํ ากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ!ง เป็ นผู้ส อบบัญ ชีรับอนุญาต และมีความรู้ ความสามารถในด้ านบัญชีแ ละการ
ควบคุมภายในเป็ นอย่างดี เป็ นที!ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื!อหารายการความเสี!ยง รวมทังสิ
A !ง
ผิดปกติ เพื!อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
รายการระหว่ างกัน
สําหรับงวดบัญชีสิ Aนสุดวันที! 31 ธันวาคม 2558 พบว่ามีรายการระหว่าง บริ ษัทที!เกี!ยวโยงกัน กรรมการ และ ผู้ถือหุ้น
กับ บริ ษัทฯ ซึง! รายการที!เกี!ยวโยงกัน จะเป็ นรายการการซื Aอ-ขาย สินค้ าระหว่างกัน การเช่าพื Aนที! และการคํ Aาประกัน ระหว่างกัน
ซึง! คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที!สมเหตุสมผลเนื!องจากเป็ นรายการค้ าปกติ และมีการ
กําหนดราคาและเงื!อนไขการค้ าทัว! ไป และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท NDR โดยมีรายละเอียดใน
การทํารายการระหว่างกัน ดังนี A
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สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับงวด 12 เดือน สิน% สุดวันที& 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
นายชัยสิทธิ สัมฤทธิวณิชชา

บริ ษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI)

ความสัมพันธ์
กรรมการและผู้ถือหุ้นบริ ษัท

ลักษณะรายการ
- ค่าเช่าพื $นที&สํานักงาน
สําหรับฝ่ ายการตลาด
และขาย
- ค่าเช่าค้ างจ่าย

เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยถื อ โดยบริ ษั ท ฯ ร้ อยละ 91.77 และมี - รายได้ ขายสินค้ า
กรรมการร่ ว มกัน คื อ นางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา และ - ซื $อสินค้ า
นายชัยสิทธิ สัมฤทธิวณิชชา
- ลูกหนี $การค้ า
- เจ้ าหนี $การค้ า
- รายได้ คา่ เช่า
- ลูกหนี $ค่าเช่า
- ค่าบริ การสถานที&
- ลูกหนี $ค่าบริ การสถานที&
- รายได้ คา่ ไฟฟ้า
- ลูกหนี $ค่าไฟฟ้า
- ค่าใช้ จา่ ยค่าไฟฟ้า
- เจ้ าหนี $ค่าไฟฟ้า
- เงินปั นผล
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มูลค่ ารายการ
(บาท)
108,000

ยอดคงค้ าง
(บาท)
-

-

9,000

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
-

คําชีแ. จงของผู้บริ หารในเรื องความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
บริ ษัทได้ เช่าอาคารและพื $นที&บางส่วนในกรุ งเทพฯ จาก นาย
ชัยสิทธิ เพื&อใช้ เป็ นสํานักงาน สําหรับฝ่ ายการตลาดและฝ่ าย
ขาย โดยคิด ค่า เช่า เดื อนละ 9,000 บาท เนื อ$ ที& 112 ตาราง
เมตร (หรื อคิดเป็ น 80 บาท/ตารางเมตร) ซึง& เป็ นราคาค่าเช่าที&
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ บริ ษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอรี&
จํากัด
- บริ ษัทมีการซื $อวัสดุสิ $นเปลืองที&ใช้ ในการบรรจุซึ&งไม่ใช่การ
ดํ า เนิ น งานหลัก โดยราคาซื อ$ ขายกํ า หนดโดยไม่ตํ& า กว่า
ราคาตลาด
- บริ ษัทได้ ให้ เช่าอาคารโรงงานเพื&อใช้ ในการผลิตสินค้ า คิด
ค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท เนือ$ ที& 1,070 ตารางเมตร
(หรื อคิดเป็ น 28.04 บาท/ตารางเมตร) ซึ&งเป็ นค่าเช่าที&
เทียบได้ กบั พื $นที&ใกล้ เคียง ซึง& ได้ ยกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื&อ
วัน ที& 30/9/2558 และมี การทํ าสัญญาค่าบริ การ สํ าหรั บ
อาคารใหม่ ในวันที& 1/6/2558 โดยคิดค่า บริ การเดือนละ
100,000 บาท (หรื อคิดเป็ น 43.61 บาท/ตารางเมตร) ซึ&ง
เป็ นราคาที&ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

บริ ษัท ต. ไทยเจริ ญเซอร์ วิส จํากัด

- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ต ยา สัมฤทธิ ว ณิ ช ชา
เป็ นกรรมการและถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 10 ในบริ ษัท ต.
ไทยเจริ ญ เซอร์ วิส จํากัด
- นายชัยสิทธิ และ นางธัญญรั ตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 10 ในบริ ษัท ต.ไทยเจริ ญเซอร์ วิส
จํากัด

-

รายได้ ขายสินค้ า
ลูกหนี $การค้ า
ซื $อสินค้ าและวัตถุดบิ
เจ้ าหนี $การค้ า

มูลค่ ารายการ
(บาท)
114,654
-

บริ ษัท ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด

- นายประเสริ ฐ, นางนิ ตยา และ นายชัยสิทธิ สัมฤทธิ
วณิชชา เป็ นกรรมการใน บริ ษัท ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์
จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ วณิชชา ถือหุ้น
รวมกั น ร้ อยละ 90 ใน บริ ษั ท ต.ไทยเจริ ญ รั บ เบอร์
จํากัด
- นายชัยสิทธิ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิชชา เป็ น
ผู้ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 4.5 ในบริ ษัท ต.ไทยรั บเบอร์
จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ วณิชชา เป็ น
กรรมการและผู้ถื อหุ้น รวมกั น ร้ อยละ 56 ในบริ ษั ท
สยาม พลาสวูด จํากัด
- นายชัย สิ ท ธิ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา ถื อ หุ้น ร้ อยละ 4 ใน
บริ ษัท สยาม พลาสวูด จํากัด

-

รายได้ ขายสินค้ า
ลูกหนี $การค้ า
รายได้ การบริ การ
ซื $อสินค้ าและวัตถุดบิ
เจ้ าหนี $การค้ า

111,636
195,428
-

- - บริ ษัท มีการขายแบตเตอรี& ระหว่างกัน เพื&อเป็ นการเพิ&มช่อง
18,370 ทางการขาย โดยบริ ษัท ต.ไทยเจริ ญ รับเบอร์ เป็ นตัวแทน
- การจัดจําหน่าย ซึง& กําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคาตลาด
- - บริ ษัท มีการซือ$ ยางรถยนต์ เพี&อเปลี&ยนอะไหล่ยางรถยนต์
25,258 จากบริ ษัท ต.ไทยเจริ ญรั บเบอร์ จํากัด เพื&อแก้ ปัญหาตาม
ความจําเป็ นและเร่ งด่วน และได้ ประโยชน์ ทงสองฝ่
ั$
าย ซึ&ง
กําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคาตลาด

-

รายได้ ขายสินค้ า
ลูกหนี $การค้ า
ซื $อสินค้ า
เจ้ าหนี $การค้ า

7,009
2,760
-

- บริ ษั ท มี ก ารขายแบตเตอรี& ระหว่ า งกั น เพื& อ ใช้ ในการ
2,500 ดําเนินงานตามปกติซงึ& กําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคาตลาด
-

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

บริ ษัท สยาม พลาสวูด จํากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ยอดคงค้ าง
(บาท)
35,800
-

คําชีแ. จงของผู้บริ หารในเรื องความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
บริ ษัท มีการขายแบตเตอรี& ระหว่างกันเพื&อเป็ นการเพิ&มช่อง
ทางการขาย โดย บริ ษั ท ต.ไทยเจริ ญ เซอร์ วิ ส จํ า กัด เป็ น
ตัวแทนการจัดจําหน่าย ซึ&งราคาขายกํ าหนดราคาโดยไม่ตํ&า
กว่าราคาตลาด
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บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ไทยแสงเจริ ญ เซอร์ วิส จํากัด

บริ ษัท เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จํากัด

ความสัมพันธ์
- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็ นกรรมการและผู้
ถื อหุ้น ร้ อยละ 27 ในบริ ษั ท ไทยแสงเจริ ญ เซอร์ วิ ส
จํากัด
- นางธั ญ ญรั ต น์ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษัท ไทยแสงเจริ ญ เซอร์ วิส จํากัด
- นายประเสริ ฐ สัมฤทธิ วณิชชา เป็ นกรรมการ ใน
บริ ษัท.เอส.เอ็ม.เค.อุตสาหกรรม จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ วณิชชา ถือหุ้น
ร่ ว มกั น ร้ อยล ะ 41 ใ น บ ริ ษั ท เอส .เ อ็ ม.เค .
อุตสาหกรรม จํากัด

ลักษณะรายการ
-

รายได้ ขายสินค้ า
ลูกหนี $การค้ า
ซื $อสินค้ าและวัตถุดบิ
เจ้ าหนี $การค้ า

- รายได้ จากการขายสินค้ า
- ลูกหนี $การค้ า

มูลค่ ารายการ
(บาท)
2,341,215
2,240
-

ยอดคงค้ าง
(บาท)
634,000
-

คําชีแ. จงของผู้บริ หารในเรื องความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
บริ ษัท มีการขายแบตเตอรี& ระหว่างกันให้ กับบริ ษัท ไทยแสง
เจริ ญ เซอร์ วิส จํากัด เพื&อใช้ ในการดําเนินธุรกิจหลัก และเป็ น
การเพิ&มช่องทางการขายให้ บริ ษัทฯ ซึง& กําหนดราคาโดยไม่ตํ&า
กว่าราคาตลาด

8,554,443
-

- บริ ษัท มีการขายหน้ ายางหล่อดอก ระหว่างกันเพื&อใช้ ในการ
489,939 ดําเนิ นงานตามปกติ ซึ&งกํ าหนดราคาโดยอัตรากําไรขัน$ ต้ น
ไม่ตํ&ากว่าราคาที&ขายให้ บคุ คลภายนอก

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ไวท์เฮ้ าส์พลาสติก

นางมุก ดา สวัสดิ วรรณ (คู่ส มรสนายพงษ์ ศํ กดิ สวัส ดิ - ซื $อสินค้ าและวัตถุดบิ
วรรณ)เป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ ใน หจก.ไวท์เฮ้ าส์พลาสติก - เจ้ าหนี $การค้ า
ถือหุ้นใน หจก.ไวท์เฮ้ าส์พลาสติก ร้ อยละ 50

405,050
-

- บริ ษัทมีการซื $อถุงพลาสติกมาใช้ ในการดําเนินงานตามปกติ
73,670 ซึง& กําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคาตลาด

บริ ษัท สยาม ซานซิน จํากัด

- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน - ซื $อสินค้ าและวัตถุดบิ
บริ ษัท สยามซานซิน จํากัด
- เจ้ าหนี $การค้ า
- นายประเสริ ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ วณิชชา ถือหุ้น - รายได้ จากการขาย
ร่วมกันร้ อย
ละ 20 ในบริ ษัท สยามซานชิน จํากัด

24,328
4,673

บริ ษัท แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด

นายประเสริ ฐ สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นร้ อยละ 30 ในบริ ษัท แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด

- - บริ ษัทฯมีการซื $อนํ $ายาสําหรับเติมบอยเลอร์ ระหว่างกันเพื&อ
ใช้ ในการดําเนิ น งานตามปกติ ซึ&งกํ าหนดราคาโดยไม่ตํ& า
กว่าราคาตลาด
- บริ ษั ท มี ก ารขายแบตเตอรี& ระหว่ า งกั น เพื& อ ใช้ ในการ
ดําเนินงานตามปกติ ซึ&งกํ าหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคา
ตลาด
- บริ ษั ท มี ก ารขายแบตเตอรี& ระหว่ า งกั น เพื& อ ใช้ ในการ
- ดํ า เนิ น งานตามปกติ ซึ&งกํ า หนดราคาโดยไม่ตํ& า กว่า ราคา
ตลาด

- รายได้ ขายสินค้ า
- ลูกหนี $การค้ า
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9,963
-

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

บริ ษัท ไทยแสงเจริ ญอินเตอร์ พาร์ ท จํากัด

- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็ นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นร้ อยละ 27 ในบริ ษัท ไทยแสงเจริ ญ อินเตอร์ พาร์ ท
จํากัด
- นางธั ญ ญรั ต น์ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษัท ไทยแสงเจริ ญ อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
- นายประเสริ ฐและนางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา ถื อหุ้น
รวมกัน ร้ อยละ 80 ใน บริ ษั ท ไทยเจริ ญ ยางบริ การ
จํากัด
- นายชัยสิทธิ และนางธัญญรั ตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา ถื อ
หุ้นรวมกัน ร้ อยละ 8 ในบริ ษั ทไทยเจริ ญยางบริ การ
จํากัด

บริ ษัท ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด

- รายได้ ขายสินค้ า
- ลูกหนี $การค้ า

มูลค่ ารายการ
(บาท)
462,617
-

- รายได้ ขายสินค้ า
- ลูกหนี $การค้ า

8,364
-

ลักษณะรายการ

ยอดคงค้ าง
(บาท)

คําชีแ. จงของผู้บริ หารในเรื องความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
- บริ ษัท มีการขายแบตเตอรี& ระหว่างกันให้ กับบริ ษัท ไทยแสง
- เจริ ญ อิน เตอร์ พาร์ ท จํ ากัด เพื& อใช้ ใ นการดํ า เนิ น ธุรกิ จหลัก
และเป็ นการเพิ&มช่องทางการขายให้ บริ ษัทฯ ซึ&งกําหนดราคา
โดยไม่ตํากว่าราคาตลาด
- บริ ษัท มีการขายแบตเตอร์ รี ระหว่างกันเพื&อเป็ นการเพิ&มช่อง
- ทางการขาย โดยบริ ษัท ไทยเจริ ญยางบริ การ เป็ นตัวแทน
การจัดจําหน่าย ซึง& กําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคาตลาด
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สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด สําหรับงวด 12 เดือน สิน% สุดวันที& 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา

กรรมการบริ ษัท

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ไวท์เฮ้ าส์พลาสติก

นางมุกดา สวัสดิวรรณ (คูส่ มรสนายพงษ์ ศํกดิ สวัสดิ - ซื $อสินค้ าและวัสดุ
วรรณ)เป็ นหุ้ นส่ ว นผู้ จั ด การใน หจก. ไวท์ เ ฮ้ าส์
สิ $นเปลือง
พลาสติกนางมุกดา สวัสดิวรรณ (คู่สมรสนายพงษ์ - เจ้ าหนี $การค้ า
ศํกดิ สวัสดิวรรณ) ถือหุ้นใน หจก.ไวท์เฮ้ าส์พลาสติก
ร้ อยละ 50
เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ และมี ก รรมการร่ ว มกั น คื อ นาง - รายได้ จากการขายสินค้ า
นิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา และ นายชัยสิ ทธิ สัมฤทธิ - ลูกหนี $การค้ า
วณิชชา
- ซื $อสินค้ าและวัตถุดบิ
- เจ้ าหนี $การค้ า
- ค่าเช่า
- เจ้ าหนี $ค่าเช่า
- ค่าบริ การสถานที&
- ค่าไฟฟ้า
- เจ้ าหนี $ค่าไฟฟ้า
- รายได้ คา่ ไฟฟ้า
- ลูกหนี $ค่าไฟฟ้า
- เงินปั นผล

บริ ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
(NDR)

- วงเงินเบิกเกินบัญชี
- ประกันไฟฟ้า
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มูลค่ ารายการ
(บาท)
9,600,000
400,000

ยอดคงค้ าง
คําชีแ. จงของผู้บริ หารในเรื องความจําเป็ นและความ
(บาท)
สมเหตุสมผล
4,855,925 นางนิ ตยา สัมฤทธิ ว ณิ ชชา ทํา การคํา$ ประกัน ในนามส่ว นตัว ให้ กับ
- บริ ษัทฯ โดยมิได้ รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด

66,180
-

- บริ ษัทมีการซื $อถุงพลาสติกมาใช้ ในการดําเนิ นงานตามปกติ ซึ&งซือ$
กําหนดราคาโดยไม่ตํ&ากว่าราคาตลาด
-

2,970,819
46,162
270,000
700,000
1,649,960
160,180
2,168,164

- - บริ ษัทมีการขายวัสดุสิน$ เปลืองที&ใช้ ในการบรรจุยางนอก ซึ&งไม่ใช่
678,471
การดําเนินงานหลัก โดยกําหนดราคาซื $อขายไม่ตํ&ากว่าราคาตลาด
- - บริ ษัทได้ เช่าอาคารโรงงานเพื&อใช้ ในการผลิตสินค้ า คิดค่าเช่าเดือน
2,466
ละ 30,000 บาท เนือ$ ที& 1,070 ตารางเมตร (หรื อคิดเป็ น 28.04
บาท/ตารางเมตร) ซึ&งเป็ นค่าเช่าที&เทียบได้ กับพื $นที&ใกล้ เคียง ซึ&งได้
214,000
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื&อวันที& 30/9/2558 และมีการทําสัญญา
ค่าบริ การ สําหรับอาคารใหม่ ในวันที& 1/6/2558 โดยคิดค่าบริ การ
เดือนละ 100,000 บาท (หรื อคิดเป็ น 43.61 บาท/ตารางเมตร) ซึ&ง
945,880
เป็ นราคาที&ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
62,979
-

นโยบายรายการระหว่ างกัน
1. มาตรการหรื อขันตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน
ในการเข้ าทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องมีการนํ าเสนอเรื องให้ กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหว่างกันดัง กล่าวให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กิจการ และเพื อเป็ นการ
คุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงผู้ทีอาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ เสียในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ7เข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
สําหรั บรายการระหว่างกันทีเป็ นกรณี การค้ าปกติ เช่น การซือสินค้ าหรื อบริ การ การจําหน่ายสินค้ าหรื อบริ การ เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบายทีจะกําหนดเงือนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึงสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้ กบั ราคาทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผู้เชียวชาญอิสระต่อรายการทีเกิดขึน โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา
ตลาด รวมถึงเงือนไขและความจําเป็ นทีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้ า เป็ นต้ น
ทังนีเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
2. แนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษัทคาดว่าในอนาคตจะมี ร ายการระหว่างกันต่อ ไป มี เรื องการคําประกันเงินกู้ยืมของบริ ษัทโดยกรรมการหรื อ สินทรั พย์ ข อง
กรรมการ ซึงเพือประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ซึงทีผ่านมาบริ ษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้คําประกันแต่อย่างใด นอกจากนี จะมีรายการเช่า ซือ ขาย การให้ บริ การ ตามธุรกิจปกติการค้ าทัวไปทังนี
ในการทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคต เงือนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัวไป โดยอ้ างอิงกับราคาและ
เงือนไขตลาดทีเหมาะสม
ทังนีบริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับราคาอัตราค่าตอบแทน
รวมทังความจํ า เป็ นและความเหมาะสมของรายการนันด้ ว ย หากมี ร ายการใดที เกิ ด ขึนกับ บุ ค คลที อาจมี ค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทอาจให้ ผ้ ูเชียวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
กลุ่มบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
3. การกําหนดนโยบายการตังราคาขายหรื อบริ การกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
สําหรั บการซือขายสินค้ าและวัตถุดิบ และการให้ บริ การระหว่างกลุ่มบริ ษัททีเกียวโยงกัน จะคิดราคาขายหรื อ บริ การ
กําหนดราคาโดยใช้ ราคาทุนบวกด้ วยกําไรส่วนเพิม และเป็ นราคาไม่ตํากว่าราคาตลาด สําหรับรายการทีไม่สามารถหาราคาตลาด
เทียบเคียงได้ เช่น ขายหน้ ายาง เป็ นต้ น กําหนดให้ อตั รากําไรขันต้ นจะต้ องไม่ตํากว่าทีขายให้ แก่บคุ คลภายนอก
การกําหนดนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น จะเริ มใช้ ตงแต่
ั วนั ที 5 พฤศจิกายน 2557 เป็ นต้ นไป
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ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางสรุ ปงบการเงิน ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท

%

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท

%

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท

%

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.15

0.86

7.86

1.23

51.84

7.72

เงินลงทุนชัวคราว - สุทธิ

-

-

-

0.00

2.87

0.43

ลูกหนีการค้ า - ลูกค้ าทัวไป - สุทธิ

70.42

14.66

84.89

13.30

82.84

12.34

ลูกหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ อง

64.24

13.37

1.27

0.20

1.18

0.18

ลูกหนีอืน - บริษัทย่อย

-

-

0.00

0.00

0.00

-

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ

49.09

10.22

66.08

10.36

66.08

9.84

ภาษีมลู ค่าเพิมรอเรียกคืน

7.73

1.61

11.70

1.83

4.54

0.68

สินทรัพย์รอการขาย

4.00

0.83

0.34

0.05

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

0.77

0.16

4.77

0.75

3.65

0.54

200.40

41.71

176.91

27.72

212.99

31.72

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีข้อจํากัดในการใช้

-

0.00

5.35

0.84

5.35

0.80

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

ทีดิน 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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

-

0.00

0.10

0.02

0.07

0.01

เงินมัดจํา

9.42

1.96

0.04

0.01

-

-

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

280.04

รวมสินทรัพย์

480.44 100.00

58.29 461.21

72.28 458.56

68.28

638.12 100.00 671.55 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท

%

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท

%

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท

%

หนีส4 ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร

160.13

53.45 299.85

69.32

57.28

20.55

เจ้ าหนีการค้ า - ผู้ค้าทัวไป

103.87

34.67

98.37

22.74 106.14

38.08

เจ้ าหนีการค้ า - กิจ การทีเกียวข้ อง

0.15

0.05

0.14

0.03

0.11

0.04

เจ้ าหนีซือสินทรัพย์

2.99

1.00

10.45

2.42

1.97

0.71

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

7.48

2.50

2.11

0.49

0.23

0.08

เงินกู้ระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

-

0.00

0

0.00

21.45

7.70

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย

9.61

3.21

2.70

0.62

0.69

0.25

ค่าใช้ จ ่ายค้ างจ่าย

8.7

2.90

9.66

2.23

7.68

2.76

หนีสินหมุนเวียนอืน

1.7

0.57

1.87

0.43

1.80

0.65

294.63

98.34

425.15

98.28

197.35

70.80

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 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

หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

0.19

0.06

4.12

0.95

6.28

2.25

เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ

-

0.00

0.00

0.00

71.95

25.81

รวมหนีส4 ินไม่ หมุนเวียน

4.98

1.66

7.42

1.72

81.40

29.20

รวมหนีส4 ินหมุนเวียน
หนีส4 ินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส4 ิน

299.61 100.00 432.57 100.00 278.75 100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท

%

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท

%

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท

%

ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

115.00

63.60 150.00

72.97 215.00

54.73

-

-

-

-

104.81

26.68

65.83

36.40

55.55

27.03

73.00

18.58

180.83 100.00 205.55

100.00 392.81 100.00
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2557

ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท
รายได้
ขายสุทธิ

%

ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2558

%

ล้ านบาท

%

853.00

99.02

787.26

98.89

791.71

99.33

กําไรจากอัตราแลกเปลียน

4.02

0.47

3.90

0.49

0.00

0.00

รายได้ อืน

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

ต้ นทุนขาย

-712.21

82.68

-661.32

83.07

-676.83

84.92

ค่าใช้ จ ่ายในการขาย

-11.82

1.37

-13.34

1.68

-15.32

1.92

ค่าใช้ จ ่ายในการบริหาร

-48.03

5.58

-54.62

6.86

-53.76

6.75

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.13

0.02

ต้ นทุนทางการเงิน

-5.55

0.64

-8.16

1.02

-7.73

0.97

-777.61
83.82
-18.13

90.27
9.73
2.10

-737.44
58.69
-12.42

92.63
7.37
1.56

-753.77
43.26
-8.88

94.57
5.43
1.11

กําไรสําหรับงวด
การแบ่ งปั นกําไรสําหรับงวด

65.69

7.63

46.27

5.81

34.38

4.31

ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

65.61

7.62

45.66

5.74

34.19

4.29

0.06

0.01

0.61

0.08

0.19

0.02

66.26

7.69

45.66

5.74

34.63

4.34

0.10

0.01

0.61

0.08

0.20

0.03

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ส่วนได้ เสียทีไม่อยู่ในอํานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียทีไม่อยู่ในอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขัน4 พืน4 ฐาน
กําไร (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)

57.06 -

0.32 -

0.16 -

1150000 -

141657534 -

212328767 -

งบกระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ าบบาท
ณ 31 ธ.ค. 2556

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2557

ณ 31 ธ.ค. 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

-16.13

3.71

43.98

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

20.28

4.16

7.86

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี

4.15

7.87

51.84

เงินสดสุทธิทีได้ จากการดําเนินงาน

76.7

79.14

80.28

เงินสดสุทธิทีได้ จากกิจกรรมลงทุน

-144.18

-187.09

37.76

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-51.35

111.66

1.46
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อัตราส่ วนสําคัญทางการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2556

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2557

ณ 31 ธ.ค. 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.68

0.42

1.08

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.51

0.26

0.74

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (เท่า)

6.46

7.13

9.30

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วัน)

56.49

51.19

39.23

อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)

14.25

11.48

10.24

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย (วัน)

25.61

31.78

35.64

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)

6.54

4.31

4.46

ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย (วัน)

55.79

84.60

81.77

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)

26.31

-1.62

-6.91

อัตรากําไรขันต้ น (%)

16.51

16.00

14.51

อัตรากําไรสุทธิ (%)

7.78

5.88

4.34

36.70

22.51

8.75

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

13.67

7.25

5.12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

24.27

10.28

7.67

1.79

1.25

1.19

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.66

2.10

0.71

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)

19.37

8.19

6.60

อัตราการจ่ายเงินปั นผลกําไรประจําปี (%)

84.58

39.13

-

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
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โดยภาพรวมของปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจทังในประเทศ และต่างประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว จึงทําให้ กําลังซือหดตัวลง
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยซึงเกิดสภาวะราคาสินค้ าเกษตรตกตํา จึงทําให้ กําลังซือในประเทศหดตัวลงอย่างมาก
อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ วา่ รายได้ รวมของบริ ษัทไม่ได้ ลดลง แต่เพิมขึนเล็กน้ อยจาก 792 ล้ านบาท เป็ น 796 ล้ านบาท ซึงเกิดจากการได้
ตลาดใหม่อย่างประเทศอินเดีย และการทําโปรโมชันเพือผลักดันยอดขายและรั กษาส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศ แต่การทํา
โปรโมชันดังกล่าว รวมถึงค่าเสือมราคาทรัพย์สินทีเพิมขึน ซึงเกิดจากทรัพย์สินทีทางบริ ษัทได้ ลงทุนไว้ ตงแต่
ั ปี 2556 และแล้ วเสร็ จใน
ปี 2558 ก็มีผลทําให้ กําไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ วลดลงจาก 46 ล้ านบาท เป็ น 34 ล้ านบาท
หน่วย: พันบาท
รายการ
รายได้ จากการขายและบริ การ
กําไรขันต้ น
กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียน
รายได้ อืน
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

31/12/2558
791,708
114,883
(134)
5,319
15,317
53,766
50,985
7,730
8,874
34,381

งบการเงินรวม
31/12/2557
787,264
125,949
3,902
4,961
13,337
54,618
66,857
8,159
12,424
46,274

การเปลียนแปลง
4,444
-11,066
-4,036
358
1,980
852
-15,872
-429
-3,550
-11,893

ปั จจัยทีมีความสําคัญและบริ ษัทฯได้ ตดิ ตามอย่างใกล้ ชิด เพราะมีผลต่อผลดําเนินการของบริ ษัทฯ มีดงั นี
1. อัตราแลกเปลียน ด้ วยความผันผวนของตลาดการเงินโลกทําให้ อตั ราแลกเปลียนมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ ได้ มีการทําประกันความเสียงด้ วยวิธีการซืออัตราแลกเปลียนล่วงหน้ า และมีการฝากเงินไว้ ในบัญชีสกุลเงินดอล
ล่าร์ สหรัฐบางส่วน เพือไว้ จ่ายการนําเข้ าวัตถุดบิ ทีซือในสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
2. ราคายางธรรมชาติ เนืองด้ วยยางธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบทีมีสดั ส่วนการใช้ ค่อนข้ างสูงในการผลิตสินค้ าของบริ ษัท ดังนัน
ราคายางธรรมชาติจึงมีผลต่อต้ นทุนการผลิต บริ ษัทฯ จึงมีการติดตามอย่างใกล้ ชิดและมีการซือล่วงหน้ าประมาณ 1-3
เดือนเพือเป็ นการป้องกันความผันผวนของต้ นทุน
สรุ ปผลดําเนินการปี 2558 บริ ษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามเป้าหมายทีจะเพิมรายได้ ประมาณร้ อยละ 10-15 เทียบ
กับปี 2557 และไม่สามารถเพิมกําไรสุทธิตามเป้าหมายได้ เพราะสาเหตุหลักจากกําลังซือทีหดตัวลงอย่างมาก ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
ทําโปรโมชันและมีการลดราคาสินค้ าเพือผลักดันยอดขาย จึงทําให้ อตั ราส่วนของกําไรสุทธิลดลง ถึงแม้ ราคาวัตถุดบิ จะลดลงก็ตาม
แม้ กําไรสุทธิจะลดลงเล็กน้ อย แต่สถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ยังคงแข็งแรง โดยจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทฯ มีNet Cash Flow
ทีเพิมขึน 40 ล้ านบาทในปี 2558 และมีอตั ราหนีต่อทุนอยู่เพียง 0.71 เท่า
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หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

รายการ

2558

2557

เปลีCยนแปลง

2558

2557

เปลีCยนแปลง

กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

80,274

79,137

1,137

74,058

74,403

-345

กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

37,759

187,089

-149,330

33,953

183,825

-149,872

กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,462

111,664

-110,202

3,894

113,412

-109,518

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน
(ลดลง) สุทธิ

43,977

3,712

40,265

43,999

3,990

40,009
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ข้ อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายพงษ์ ศักดิ สวัสดิวรรณ

ตําแหน่ ง :
- ประธานกรรมการบริ ษัท
อายุ : 64 ปี
การศึกษา :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิ ช าเครื องกล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
การอบรม :
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน (ในช่ วง 5 ปี ) :
- ปี 2539-ปั จจุบนั : ผู้จดั การ หจก. ไวท์เฮ้ าส์พลาสติก
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :
- เป็ นน้ องเขยของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นน้ าเขยของนายชัยสิทธิB สัมฤทธิวณิชชา
การถือหุ้น ใน NDR :
- ไม่มี (ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558)

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์

ตําแหน่ ง :
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 37 ปี
การศึกษา :
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริ ญญาเอกร่ วม
สาขาบริ หารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ )
- บัญ ชี ม หาบัณ ฑิ ต คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรม :
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน (ในช่ วง 5 ปี ) :
- ปี 2555 –ปั จจุบนั : รองคณบดี คณะการจัดการและ
การท่องเทียว มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปี 2553-2555 : ประธานสาขาการบัญชีและการเงิน
คณะการจัด การและการท่อ งเที ยว มหาวิท ยาลัย
บูรพา
- ปี 2551-2553 : อาจารย์ประจําสาขาการบัญชีและ
การเงิ น คณะการจั ด การและการท่ อ งเที ย ว
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :
- ไม่มี
การถือหุ้น ใน NDR
- ไม่มี (ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558)
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นายชัยสิทธิ สัมฤทธิวณิชชา

ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษัท/กรรมการผู้จดั การ
อายุ : 42 ปี
การศึกษา :
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน (ในช่ วง 5 ปี ) :
- ปี 2540-ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษัท เอ็น.ดี.
รับเบอร์ จํากัด
- ปี 2547-ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษัท เอ็น.ดี.
อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :
- เป็ นบุตรของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นหลานเขยของนายพงษ์ศกั ดิB สวัสดิBวรรณ
การถือหุ้น ใน NDR
- 33.97% (ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558)

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา

ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษัท
อายุ : 66 ปี
การศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้ น
การอบรม :
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน (ในช่ วง 5 ปี )
- ปั จจุบนั : กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ต.ไทยเจริ ญรั บ
เบอร์ จํากัด
- ปี 2557-ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษัท เอ็น.ดี.รั บเบอร์
จํากัด (มหาชน)
- ปี 2552-2557 : กรรมการ บริ ษัท เอ็น.ดี .
รับเบอร์ จํากัด
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :
- เป็ นมารดาของนายชัยสิทธิB สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นพีสะใภ้ ของนายพงษ์ศกั ดิB สวัสดิวB รรณ
การถือหุ้น ใน NDR
- 29.11% (ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558)
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นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา

ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษัท
อายุ :
- 40 ปี
การศึกษา :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการโรงแรม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม :
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน (ในช่ วง 5 ปี ) :
- ปี 2552-ปั จ จุบัน : กรรมการ/ผู้จัด การฝ่ ายขายใน
ประเทศ บริ ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด(มหาชน)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :
- เป็ นภรรยา ของนายชัยสิทธิB สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นลูกสะใภ้ ของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
การถือหุ้น ใน NDR
- 6.63% (ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558)

นายธีรศักดิ สว่ างเนตร

ตําแหน่ ง :
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอ
อายุ :
- 41 ปี
การศึกษา :

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริ ญญาโท สาขาวิชา บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม :
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน (ในช่ วง 5 ปี ) :
- ปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท วินเนอร์ ปิโตรเลียม
จํากัด
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :
- ไม่มี
การถือหุ้น ใน NDR
- ไม่มี (ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558)
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นายโกวิท คริสธานินทร์

ตําแหน่ ง :
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ :
- 41 ปี
การศึกษา :
- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุ งเทพ
การอบรม :
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน (ในช่ วง 5 ปี ) :
- ปี 2544-ปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท วินเนอร์
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร :
- ไม่มี
การถือหุ้น ใน NDR
- ไม่มี (ณ วันที 6 กรกฎาคม 2558)
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เอกสารแนบ

