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“ด้ วยสํ านึ ก ในพระมหากรุ
พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ พระบาทสมเด็
พระบาทสม จ พระปรมิ น ทรมหาภู
หาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ข้ าพระพุทธเจ้ าในนามของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ ต่ างรู้ สึกเสี ยใจ
เป็ นล้ น พ้ น ต่ อ การเสด็ จ สวรรคตในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ปวง
ข้ าพระพุทธเจ้ าทัง) หลาย ขอตั)งจิตปฏิญาณด้ วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้ อมนําแนวทาง
ตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารั ส และพระราชดําริ ที.ได้ เคยพระราชทานไว้ เป็ นเครื. องยึดเหนี
เห .ยว
ในการปฏิบัติงาน และตั)งใจมั.นในการปฏิบัติหน้ าที.เพื.อให้ เกิดประโยชน์ สุข แก่ ประเทศชาติและ
ประชาชนสืบไป
ขอน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่ อม รํ าลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณหาที.สุดไม่ ได้ ปวงข้ าพระพุทธเจ้ า
คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ”

สารจากคณะกรรมการ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 ทีผ่านมา ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และ
เศรษฐกิจโลก โดยรวมยังคงมีสภาวะตกตํา แต่พวกเราชาว บริ ษทั เอ็น.
ดี . รั บ เบอร์ จํา กัด (มหาชน) ยัง คงมุ่ ง มันในการดํ
นในการ า เนิ น กิ จ การ เพื อ
ช่วยกันนําพาบริ ษทั ฯ ฝ่ าฟั นอุปสรรคต่ต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี ดัง
จะเห็นได้จาก ยอดขายในปี 2559 มีมูลค่าสู งกว่าในปี 2558 ถึงประมาณ
52.61 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.65 เช่นเดียวกับผลกําไร ของปี 2559 ที
สู งกว่า ปี 2558 ถึงประมาณ 21.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 63.93
สํา หรั บ ในปี 2560 นั?น ถึ ง แม้จะมี ก ารคาดการณ์ ว่า สภาพ
เศรษฐกิ จโดยรวม ของประเทศไทยจะมีแนวโน้มทีดี ข? ึน พวกเราชาว
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ยังยืนยัน และสัญญาทีจะพัฒนา
องค์ก ร ในด้า นต่ า งๆ ทั?ง ด้า นบุ ค ลากร วิธี ก ารปฏิ บ ัติง าน ระบบการ
ควบคุ ม รวมทั?ง การบริ ห ารและจัดการต่ า งๆ เพื อนํา พาบริ ษ ทั ฯ ให้
ก้าวหน้าเข้าสู่ ยุค THILAND 4.0 และยังคงมุ่งมันในการดําเนิ นธุ รกิ จ
เพือนําความสําเร็ จมาสู่ บริ ษทั ฯ อย่างยังยืน เพือผลประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
นายพงษ์ ศักดิ สวัสดิวรรณ
ประธานกรรมการ
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การประกอบธุรกิจ
1. วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) “NDR” เป็ นบริ ษทั ทีเริ มก่อตั"งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชา โดยเริ มต้นผลิต
ยางรถจักรยานยนต์ ตั"งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทีผ่านมา “NDR” ผลิตยางรถจักรยานยนต์ โดย “คํานึ งถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค รวมทั"งการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ” โดย มี
เป้ าหมายทีจะจะเป็ นผูน้ าํ อันดับหนึงของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2558
%
ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2557
%
ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2559
%
ล้านบาท

รายได้
ขายสุทธิ

787.26

98.89

791.71

99.33

844.32

98.70

รวมรายได้

796.13

100.00

797.03

100.00

855.46

100.00

กําไรก่อนภาษีเงินได้

58.69

7.37

43.26

5.43

69.43

8.12

ภาษีเงินได้

-12.42

1.56

-8.88

1.11

-13.07

1.53

กําไรสําหรับงวด

46.27

5.81

34.38

4.31

56.36

6.59

การแบ่ งปันกําไรสําหรับงวด
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่วนได้เสียทีไม่อยูใ่ นอํานาจควบคุม

45.66
0.61

5.74
0.08

34.19
0.19

4.29
0.02

56.05
0.31

6.55
0.04

0.32

-

0.16

-

0.26

-

- 215,000,000

-

กําไรต่ อหุ้นขั+นพืน+ ฐาน
กําไร (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ"าหนัก (หุ้น)

141,657,534

- 212,328,767

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2558

ณ 31 ธ.ค. 2557
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี"สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2016 Annual Report รายงานประจําปี 2559

ล้ านบาท
638.12
432.57
150.00
55.55
205.55

%
100.00
100.00

ล้ านบาท
671.55
278.75

72.97
27.03
100.00

215.00
104.81
73.00
392.81

ณ 31 ธ.ค. 2559

%
100.00
100.00

ล้ านบาท
746.68
310.61

54.73
26.68
18.58
100.00

215.00
104.81
116.26
436.07

%
100.00
100.00
49.30
24.04
26.66
100.00
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อัตราส่ วนสําคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2558

ณ 31 ธ.ค. 2557

ณ 31 ธ.ค. 2559

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั"นต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

16.00
5.88

14.51
4.34

15.55
6.68

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

22.51

8.75

12.93

7.25

5.12

7.55

10.28
1.25

7.67
1.19

11.40
1.15

2.10

0.71

0.71

39.13

39.30

N/A

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี"สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่
เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลกําไรประจําปี (%)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกําไรขาดทุน

อัตราส่ วนสําคัญทางการเงิน
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3. โครงสร้ างรายได้ และลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ผลประกอบการ
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี"
- โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
374.13
46.99
369.70
46.38
396.51
46.35
รายได้จากการขายในประเทศ
413.13
51.89
422.01
52.95
447.80
52.35
รายได้จากการขายรวม
787.26
98.89
791.71
99.33
844.31
98.70
รายได้อืนๆ
8.87
1.11
5.32
0.67
11.15
1.30
รายได้รวม
796.13
100
797.03
100
855.46
100.00
โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ยางนอกรถจักรยานยนต์
455.2
57.84
474.44
59.93
481.50
56.29
ยางในรถจักรยานยนต์
209.4
26.61
182.51
23.05
239.34
27.98
แบตเตอรี รถยนต์และรถจักรยานยนต์
43.81
5.57
55.36
6.99
70.29
8.22
ชิ"นส่วนยานยนต์ทีผลิตจากยาง
41.37
5.26
49.33
6.23
53.19
6.22
รายได้อืนๆ
37.22
4.73
30.07
3.8
11.15
1.30
-

3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจบริ ษทั ฯ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ คือยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ และมีชิ"นส่วนยานยนต์ทีผลิตจากยาง ซึ งผลิตและ
จําหน่ายโดย บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI) (บริ ษทั ย่อย) รายละเอียดดังนี"
- ยางนอกรถจักรยานยนต์
บริ ษทั ฯ ผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ โดยตอบสนองความต้องการใช้งานของผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งตามขนาดของยาง
นอก ตั"งแต่ ขนาด 8 นิ"ว 10 นิ" ว 12 14 นิ" ว 16 นิ" ว นิ"ว 17 นิ"ว 18 นิ"ว 19 นิ"ว และ 21 นิ" ว ซึ งมีการออกแบบลายดอกยางให้เหมาะกับ
สภาพการใช้งานกับรถแต่ละประเภท เช่น

SPORTY
Size
100/70-14
110/70-14
120/70-14
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Load/Speed
53P.
53P.
55P.

Type
TL
TL
TL
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BECKHAM

Size
100/70-14
110/70-14
120/70-14
-

Load/Speed
53P.
53P.
55P.

ND307

Type
TL
TL
TL

Size
70/90-17

Load/Speed
38P.

Type
TT

ยางในรถจักรยานยนต์
ยางในรถจักรยานยนต์ทีบริ ษทั ฯ ผลิตและจําหน่าย มีหลายขนาดตามขนาดมาตรฐานวงล้อ ได้แก่

-

แบตเตอรี>
เนืองจากบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี ทั"งสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั"งแต่เริ มก่อตั"งบริ ษทั โดย
เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี ยีห้อ FB และ 3K
3 โดยแบตเตอรี รถยนต์ จะจําหน่ายให้บริ ษทั ที เกียวโยงกัน เพือเพิมช่องทางการ
จําหน่ าย และเป็ นการซื" อขายตามราคาตลาด ส่ วนแบตเตอรี รถจักรยานยนต์จะจําหน่ ายให้กบั ตัวแทนจําหน่ าย ซึ งส่ วนใหญ่เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ อยูแ่ ล้ว
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-

ชิ+นส่ วนยานยนต์ ทผี> ลิตจากยาง
ชิ"นส่วนยานยนต์ทีผลิตจากยาง เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตโดย บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดย
วัตถุดิบหลักในการผลิตชิ"นส่ วนดังกล่าว คือ ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ลักษณะชิ"นงานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
ตามวิธีการผลิต คือ
ชิ"นส่ วนยางที ผลิตจากกระบวนการอัดขึ"นรู ป
(Compression) เป็ นการขึ" นรู ปโดยการใช้เครื องอัดขึ" นรู ป
โดยใช้แ ม่ พิ ม พ์ ลัก ษณะชิ" น งานที ได้จ ะมี ล ัก ษณะเหมื อ น
แม่พิมพ์ทีใช้ ชิ"นงานในกลุ่มนี" ได้แก่ โอริ ง, ซี ล, ปะเก็นยาง
และบุช เป็ นต้น

ชิ"นส่วนยางทีผลิตจากการอัดขึ"นรู ป (Compression)

ชิ" น ส่ ว นยางที ผลิ ต จากกระบวนการอัด รี ด
(Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิ ต ชิ" น ส่ ว นยาง โดย
กระบวนการ อัดรี ดผ่านหัวดายน์ รู ปร่ างชิ" นงานจะเป็ นไป
ตามแบบของหัวดายน์ ชิ"นงานในกลุ่มนี" ได้แก่ ยางรองขอบ
ประตู, ยางขอบกระจก และท่อลําเลียงต่างๆ เป็ นต้น
ชิ"นส่วนยางทีผลิตจากการอั
จาก ดรี ด (Extrusion)

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ 2559
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3.3 สภาพการแข่งขันและแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม
1) การจัดจําหน่าย
- สินค้ าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายสําหรับยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ของบริ ษทั แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี"
ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย ซึงกระจายอยูท่ วประเทศ
ั
โดย
ตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะจําหน่ ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผูบ้ ริ โภคสําหรับเป็ นยางทดแทนยางทีสึ กหรอ ลูกค้า
กลุ่มนี" ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึงจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรื อผูบ้ ริ โภคทัวไป ภายใต้เครื องหมายการค้าชือ
ND Rubber
รับจ้างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็ นการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ภายใต้
เครื องหมายการค้าที ผูว้ ่าจ้างกําหนด ซึ งปั จจุ บนั บริ ษทั รั บจ้างผลิ ตอยู่ 3 ยีห้อ ได้แก่ June และ YTEQ, รวมถึ งการผลิ ตยาง
รถจักรยานยนต์เพือนําไปประกอบรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื องหมายการค้า ND Rubber ให้กบั ลูกค้า ซูซูกิ (Suzuki) ซึ งเป็ นผูผ้ ลิต
รถจักรยานยนต์ช" นั นํา
กลุ่มผูผ้ ลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกค้ากลุ่มนี" เป็ นลูกค้าหลักของบริ ษทั โดยปั จจุบนั มีลูกค้าในกลุ่มนี" 2 รายคือ Fung Keong Rubber
Manufactory (M) Sdn. Bhd. ซึ งเป็ นลูกค้ารายใหญ่ ทีประเทศมาเลเซี ย โดยบริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตยางนอกภายใต้เครื องหมาย FKR
และลูกค้า CEAT ซึงเป็ นลูกค้า ทีประเทศอินเดีย ซึงบริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตยางนอก ภายใต้เครื องหมายการค้า CEAT
ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็ นการส่งออกภายใต้เครื องหมายการค้า ND Rubber ซึงลูกค้ากลุ่มนี" ได้แก่ลูกค้าทีอยูใ่ นประเทศ
ลาว พม่า ฟิ ลิ ปปิ นส์ ญีปุ่ น และ อิ นเดี ย เป็ นต้น ลูกค้ากลุ่มนี" เป็ นลูกค้าที อยู่ต่างประเทศ ซึ งจะนําเข้าสิ นค้า เพือไปจําหน่ ายต่อ
ภายในประเทศนั"นๆ
- สินค้ าประเภทแบตเตอรี>
สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี"
ลูกค้าตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า ทีกระจายอยูท่ วประเทศ
ั
ซึ งเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มจัด
จําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้านซ่อมต่อไป
บริ ษทั ทีเกียวโยงกัน ได้แก่ บริ ษทั ในกลุ่มทีได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล์ ขสมก. ซึ งจําเป็ นต้องซื" อแบตเตอรี รถยนต์เพือ
การซ่ อมแซม และเปลี ยนแทน เพือการประกอบธุ รกิ จเป็ นส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่ วนน้อยเป็ นการซื" อใช้ภายใน
กิจการ เพือนําไปเปลียนยานพาหนะทีใช้ในกิจการของบริ ษทั ทีเกียวข้องกันนั"นๆ
- สินค้ าประเภทชิ+นส่ วนยานยนต์ ทผี> ลิตจากยาง
สิ นค้าประเภท ชิ"นส่ วนยานยนต์ทีผลิตจากยาง เป็ นสิ นค้าที ผลิตโดย NDI ซึ งลูกค้าในกลุ่มนี" จะเป็ น ผูผ้ ลิตชิ"นส่ วนและ
อุปกรณ์ลาํ ดับที 1 หรื อ 2 (First Tier หรื อ Second Tier) เช่น บริ ษทั ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริ ค แมนูแฟ็ คเจอริ ง จํากัด บริ ษทั แอร์
โรคลาส จํากัด เป็ นต้น
2) กําลังการผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ์
ปั จจุ บนั บริ ษทั มี โรงงานตั"งอยู่ที จังหวัดชลบุ รี โดยมี พ"ืนที ทั"งหมด 88 ไร่ 1 งาน 31 ตารางเมตร ซึ งพื"นที ใช้
สําหรับการดําเนินงานประมาณ 50% ของพื"นทีทั"งหมด ซึงประกอบด้วย 5 อาคารหลัก ได้แก่ โรงผลิตยางในและยางนอก, โรงผลิต
สําหรับ NDI, อาคารผสมยาง, อาคารคลังสิ นค้า และอาคารสํานักงาน และโรงอาหาร โดยมีอตั รากําลังการผลิตดังนี"
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ลํา ดับ
1

2

3

ผลิตภัณฑ์
ยางนอก
ปริมาณการผลิตสูงสุด
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กําลังการผลิต

ดําเนินงานโดย
หน่วย
NDR
เส้น/ปี

ยางใน
ปริมาณการผลิตสูงสุด
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กําลังการผลิต

NDR

ผลิตภัณฑ์ ชิ+นส่ วนยาง
ปริมาณการผลิตสูงสุด
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กําลังการผลิต

NDI

%
เส้น/ปี

%
กก./ปี

%

2557

2558

2559

2,400,000
2,170,325
90.43

3,000,000
2,331,142
77.70

3,500,000
2,577,056
73.63

7,200,000
4,960,840
68.90

7,200,000
4,539,486
63.05

7,200,000
4,449,016
61.79

171,000
157,743
92.25

448,200
338,160
75.45

603,000
458,460
76.03

3) วัตถุดิบทีใช้ในการผลิต
วัตถุดิบหลักทีใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าในปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี"
วัตถุดิบหลักทีใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าในปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี"
ยางธรรมชาติ คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 20.16 ของมูลค่าของวัตถุดิบที สังซื" อทั"งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็ นยางที มาจากต้น
ยางพารา ซึงซื"อภายในประเทศทั"งหมด ยางธรรมชาติถือเป็ นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
ผงคาร์ บอน (เขม่า ดํา) คิ ดเป็ นปริ มาณ ร้ อ ยละ 16.15 ของมูลค่ าของวัตถุ ดิบที สังซื" อ ทั"งหมด ผลิ ตจาก By product จาก
กระบวนการกลันนํ"ามัน เขม่าดํา เป็ นสารช่วยเสริ มความแข็งแรงให้กบั ยางทีนํามาผลิตชิ"นงาน
ยางสังเคราะห์ คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 21.32 ของมูลค่าของวัตถุดิบที สังซื" อทั"งหมด ยางสังเคราะห์ เป็ นวัตถุดิบที สังซื" อจาก
ต่างประเทศ นํามาใช้เพือเสริ มคุณสมบัติพิเศษให้กบั ชิ"นงาน เพิมเติม เช่นคุณสมบัติการทนการสึ กหรอ และ การทนนํ"ามัน เป็ นต้น
ไนล่อน คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 12.47 ของมูลค่าของวัตถุดิบทีสังซื" อทั"งหมด นํามาใช้สาํ หรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์
เพือเพิมความแข็งแรง ให้กบั ผลิตภัณฑ์
ลวด คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 2.83 ของมูลค่าของวัตถุดิบทีสังซื" อทั"งหมด โดยลวดดังกล่าวนํามาเป็ นส่ วนประกอบสําหรับการ
ผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึงทําหน้าทีเป็ นตัวรักษารู ปทรง และเพิมความแข็งแรงให้กบั ตัวยางรถจักรยานยนต์
สารเคมีต่างๆ คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 21.69 ของมูลค่าของวัตถุดิบทีสังซื"อทั"งหมด สารเคมี เหล่านี" เป็ นสารทีช่วยให้ยางคงรู ป
จุ๊บวาล์ว คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 5.38 ของมูลค่าของวัตถุดิบทีสังซื" อทั"งหมด จุ๊บวาล์ว เป็ นส่ วนประกอบสําหรับยางใน เพือใช้
เติมลม ส่วนใหญ่สงซื
ั " อจากต่างประเทศ
ในการสังซื"อวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละรายนั"น แผนกจัดซื" อจะจัดทําข้อมูลเปรี ยบเทียบเงือนไขของผูผ้ ลิต
และผูจ้ ดั จําหน่ายปี ละครั"ง เพือใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับการสังซื" อ หากมีผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายรายใหม่เข้ามาในช่วงระหว่างปี
บริ ษทั จะดําเนิ นการเปรี ยบเที ยบกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายรายเดิ มที มี และจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลไว้ ทั"งนี" บริ ษทั มีนโยบายการ
กระจายการสังซื"อ และจะลดสัดส่วนการสังซื"อหากพบว่า เริ มมีการสังซื"อวัตถุดิบกับผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดรายหนึ งมากเกินไป และจะ
พิจารณาเรื องคุณภาพวัตถุดิบเป็ นปั จจัยสําคัญ ในปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีการพึงพิงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอด
การสังซื" อวัตถุดิบทั"งหมด บริ ษทั ไม่มีนโยบายการทําสัญญาซื" อขาย กับผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ัดจําหน่ าย แต่สําหรับวัตถุดิบหลัก คือยาง
ธรรมชาติ นั"น บริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ีการจองซื"อล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ทําให้ลดความเสี ยงจากการผันผวนของราคา
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4) สภาพการแข่งขันและแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม
4.1) สภาพการแข่งขันของตลาด
- ตลาด OEM (Original Equipment Manufacturer)
เนื องจากสภาพเศรษฐกิจทั"งในประเทศและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่ งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรม
ยานยนต์โลกมีปริ มาณการจําหน่ายลดลงในเกือบทุกภูมิภาคของโลก สําหรับประเทศไทยนั"น ในปี 2559 มีการผลิตรถจักยานยนต์
ในช่วง 9 เดื อนแรกของปี (ม.ค.-ก.ย.) จํานวน 435,776 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อนหน้าคิดเป็ น ร้อยละ 1.49 จาก
สภาวะดังกล่าวบริ ษทั ฯ ได้มีแนวนโยบายในการหาลูกค้าในตลาด OEM ทั"งในประเทศ และต่างประเทศเพิมมากขึ"น รวมทั"งเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กบั ลูกค้ากลุ่มเดิม
- ตลาดทดแทน REM (Replacement Equipment Market)
ในปี 2559 ตลาด REM ในประเทศมีการแข่งขันอย่างรุ นแรง เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทีซบเซา เนื องจาก
กําลังซื" อของผูบ้ ริ โภคลดตําลง โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ งประสบปั ญหา ราคาสิ นค้าทางการเกษตรตกตํา ทั"งราคาข้าว ยางพารา
เป็ นต้น ส่งผลให้มีการแข่งขันกันระหว่างผูผ้ ลิตเพือรักษาฐานลูกค้าและแย่งชิงความได้เปรี ยบในตลาด
อย่างไรก็ดี เนืองจากบริ ษทั ฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ทีดี รวมทั"งการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การทีดีคงที
สมําเสมอ ประกอบกับการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายต่างๆ และการจัดกิ จกรรมให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ โภค ผ่านตัวแทนจําหน่ ายที
กระจายอยูท่ วทุ
ั กภูมิภาคของประเทศไทย ทําให้บริ ษทั ฯ ยังคงรักษายอดขาดจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้อย่างต่อเนือง
นอกจากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นวัตกรรมทีใช้ทดแทนยางใน
ภายใต้ชือ AIR LOCK ซึงได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ๆ เพิมขึ"นด้วย
4.2) แนวโน้มของอุตสาหกรรม
ตลาดยางรถจักรยานยนต์น" นั จะเป็ นไปตามอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี
2559 อุตสาหกรรมการการผลิตรถจักรยานยนต์ชะลอตัวเล็กน้อยเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนตลาดส่งออกชะลอตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิ จโลก นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์แล้ว สภาพเศรษฐกิ จ และคู่แข่งทางการค้า ก็ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดยางรถจักรยานยนต์เช่นกัน
สําหรับประมาณการอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของปี 2560 นั"น คาดว่าการผลิตรถจักรยานยนต์จะขยายตัว ประมาณร้อย
ละ 10 หรื อคิดเป็ นปริ มาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เนื องจากเศรษฐกิ จในประเทศและเศรษฐกิจโลกมี
แนวโน้มปรับตัวดีข" ึนทั"งนี" จากปริ มาณการผลิต ทีคาดการณ์ไว้ขา้ งต้นจะเป็ นการผลิตเพือจําหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 8590 และการผลิตเพือการส่งออกร้อยละ 10-151

1

ที>มา : รายงานสรุ ปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ตารางแสดงจํานวนรถจักรยานยนต์ทีผลิตในประเทศไทย
หน่ วย : คัน

รถจักรยานยนต์
YoY(%)
QoQ(%)
รถจักรยานยนต์แบบครอบครัว
YoY(%)
QoQ(%)
รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต
YoY(%)
QoQ(%)

2557

2558

1,842,708
-16.94
1,483,993
-20.73
358,715
3.54
-

1,801,590
-2.23
1,425,734
-3.93
375,856
4.78
-

2558
Q1
536,903
9.94
17.2
423,623
7.45
15.56
113
20.33
23.74

Q2
433,564
-7.67
-19.25
343,422
-9.81
-18.93
90,142
1.46
-20.43

2559
Q3
405,394
-4.97
-6.50
330,651
-3.44
-3.72
74,743
-11.21
-17.08

Q4
425,729
-7.07
5.02
328,038
-10.51
-0.79
97,691
6.71
30.7

Q1
461,350
-14.07
8.37
334,939
-20.93
2.10
126,411
11.59
29.4

Q2
437,113
0.82
-5.25
335,698
-2.25
0.23
101,415
12.51
-19.77

Q3
ม.ค.-ต.ค.
462,865 1,516,811
14.18
-0.28
5.89
359,323 1,144,487
8.67
-5.6
7.04
103,542
372,324
38.53
20.57
2.10
-

ทีม> า : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กราฟแสดงปริ มาณการผลิต และจําหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (ผลิต)

หน่ วย : พันเส้น

6,476

6,302

4,608

4,556

Q1/57

Q2/57

7,537

7,408

7,350

5,090

5,089

4,858

5,036

5,276

5,455

Q4/57

Q1/58

Q2/58

Q3/58

Q4/58

Q1/59

6,943

6,723

4,976

Q3/57

8,543

5,633

5,508

Q1/57

Q2/57

6,739

7,415

ยางในรถจักรยานยนต์ (ผลิต)

หน่ วย : พันเส้น

8,232

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (ขาย)

9,585

10,014

6,470

6,257

Q3/57

Q4/57

10,993

10,623

11,023

7,223

7,150

Q1/58

Q2/58

6,951

7,133

4,981

5,098

Q2/59

Q3/59

ยางในรถจักรยานยนต์ (ขาย)
11,025

10,987

7,325

7,584

7,322

Q1/59

Q2/59

Q3/59

10,332

10,569

7,623

7,214

Q3/58

Q4/58

ทีม> า : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ดังนี"
- ยึดมันในคุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์เป็ นสําคัญ ดังจะเห็ นได้จ ากการได้รับ รองคุ ณ ภาพต่า งๆ ได้แก่ มาตรฐานมอก.
(มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (ประเทศ
มาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครื อสหภาพยุโรป) BIS (มาตรฐานอุตสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) เป็ นต้น
- มุ่งมันที จะลดต้นทุนในการผลิต โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ เช่นการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการผลิต โดยการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีความอัตโนมัติมากขึ"น การติดตั"งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ
ลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้ าทีมีราคาแพงกว่า เป็ นต้น
- คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพือเป็ นการสร้างให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั แบรนด์ และสร้างความแปลกใหม่ให้ตลาด
- ศึกษาแนวหาแนวทางการเพิมรายได้ให้บริ ษทั ฯ เพิมเติม โดยการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม หรื อก่อตั"งบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
4. การเปลีย> นแปลงและพัฒนาการทีส> ําคัญ
ปี 2557
• สร้างสร้างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพือเก็บสิ นค้า – มีนาคม
• ทําบันทึ กข้อตกลงการจัดซื" อกับบริ ษทั ไทยซู ซูกิมอเตอร์ จํากัด เพือผลิตและจัดจําหน่ ายยางรถจักรยานยนต์ในการขยาย
ตลาด OEM ภายในประเทศ –เมษายน
• จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน โดยเปลียนชือเป็ น “บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” และจดทะเบี ยน
เปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นทีตราไว้ เป็ นหุ ้นละ 1 บาท และเพิมทุนจดทะเบี ยนรวม เป็ น 215 ล้านบาท เพือเตรี ยมพร้อมนําหุ ้น
สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ –พฤษภาคม
ปี 2558
• นําหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - มกราคม
• ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั"งเครื องผสมยางเพิมเติม อีก 1 เครื อง เพือขยายกําลังการผลิตยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ –พฤษภาคม
• ทําบันทึกข้อตกลงกับ บริ ษทั CEAT Limited ซึ งเป็ นลูกค้าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใต้เครื องหมาย
การค้า “CEAT” -พฤษภาคม
ปี 2559
• มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึงเป็ นนวัตกรรมสําหรับทดแทนยางใน ภายใต้ชือ “AIR LOCK” ซึ งมีความปลอดภัยในการใช้
งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน –เมษายน
• ติดตั"งระบบโซลาร์ เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพือผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 999 กิโลวัตต์ สําหรับใช้
ภายในโรงงาน –ตุลาคม
• เจรจากับพันธมิตรทางการค้าเพือร่ วมทุน ก่อตั"งบริ ษทั เพือผลิตยางล้อรถบรรทุก – พฤศจิกายน
• จัดตั"งบริ ษทั ร่ วม ในชือ บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ"ง จํากัด เพือเพิมช่องทางการจําหน่าย ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ –
ธันวาคม
5. ข้ อมูลทัว> ไป
- ข้ อมูลทัว> ไปของบริษัทฯ
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขนิติบุคคล
0107557000179
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ทุนจดทะเบียน
ทีตั"งสํานักงานใหญ่

322,000,000 บาท (ทุนชําระแล้ว 215,000,000 บาท)
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 www.ndrubber.co.th
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี รถจักรยานยนต์
และรถยนต์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108
อีเมลล์ accfin@ndrubber.co.th
ติดต่อเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 103
อีเมลล์ pimwan@ndrubber.co.th
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th
(สําหรับเรื องร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสการทุจริ ต และ/หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรื อการกํากับดูแลกิจการทีดี)
- ข้ อมูลทัว> ไปของบริษัทร่ วม
ชือบริ ษทั
บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ"ง จํากัด
ทีตั"งสํานักงานใหญ่
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการค้า เป็ นตัวแทนจําหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นําเข้าและส่งออก ยางนอกและยาง
ในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์ ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ยางนอกและ
ยางในรถจักรยาน
- ข้ อมูลทัว> ไปของบริษัทย่ อย
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
ทีตั"งสํานักงานใหญ่
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
ทุนจดทะเบียน
6,100,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ"นส่วนยานยนต์ และชิ"นส่วนสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีผลิตจากยาง
- ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991
- ข้ อมูลผู้สอบบัญชี

บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ทีอยู่ :
ชั"น 18 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนส์
ั เพลส
ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน จ.กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339
www.grantthornton.co.th
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
6. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
6.1 โครงสร้างการถือหุน้
ณ วันที 7 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดการถือหุน้ ดังนี"
กลุ่ มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา

ผู ้ถื อหุน้ อืนๆ

66.28 %

33.72 %

บริ ษ ัท เอ็ น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
(NDR)
91.77 %
บริ ษ ัท เอ็ น.ดี. อิ นเตอร์พาร์ท จํากัด

50.00 %
บริ ษ ัท แมสเคซี เทรดดิ" ง จํากัด

6.2 ผูถ้ ือหุน้
1) ผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก (ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
รายชือผูถ้ ือหุน้
กลุ่มสัมฤทธิวณิ ชชา 2
นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
นายชัยวัฒน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
รวม
ผูถ้ ือหุน้ อืนทีอยูใ่ น 10 ลําดับแรก
1. นายวีรชัย เดชอมรธัญ
2. นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
3. นางเพ็ญนิภา ตวงสิ ทธิสมบัติ
4. นางเกษสุ รีย ์ สุ นทร
5. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
6. นายสุ พจน์ สื อสวัสดิ•วณิ ชย์
7. นายประภัสร์ เงินรุ่ งเรื องโรจน์
8. นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ
9. นายวรวิทย์ เจนธนากุล
10. นายพิชยั ศิริชยั พัฒนา
รวม
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอืนๆ
รวม
2

ณ วันที 7 ธันวาคม 2559
จํานวน (หุน้ )
ร้อยละ
65,541,500
62,576,100
14,252,000
130,400
142,500,000

30.48
29.11
6.63
0.06
66.28

7,370,000
5,200,000
2,000,000
1,845,000
1,494,500
1,400,000
1,180,000
986,000
900,000
800,000
23,175,500
49,324,500
215,000,000

3.43
2.42
0.93
0.86
0.70
0.65
0.55
0.46
0.42
0.37
10.79
22.93
100.00

กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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6.3 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั เอ็น.ดี . รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั คือ นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา และนางธัญญรัตน์
สัมฤทธิ วณิ ชชา โดยมี กลุ่มครอบครอบครัว สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าว มีธุรกิ จหลายประเภท ซึ งจะมี
รายการทีเกียวโยงระหว่างกันบ้าง โดยรายการดังกล่าวจะเป็ นการทําธุรกรรมปกติ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ รายการระหว่าง
กัน
6.4 นโยบายในการบริ หารบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั"งผูบ้ ริ หารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย เพือมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและ
กําหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดําเนิ นธุรกิจทีสําคัญอย่างใกล้ชิด รวมทั"ง ติดตามการทํางานของบริ ษทั ย่อยว่าได้ดาํ เนิ นการตาม
นโยบายทีบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ ทั"งนี" ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางทีเป็ นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการดําเนิ นงานความ
คืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส
6.5 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
สํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยจะ
ขึ"นอยูก่ บั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต ทั"งนี" มติของคณะกรรมการบริ ษทั ทีอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพือขออนุญาตจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริ ษทั มี
อํานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้กาํ หนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และหากบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมเพิมเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมอาจกําหนดให้การ
จ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีกําหนดข้างต้นได้หากบริ ษทั มีความจําเป็ นทีจะต้องนําเงินกําไรสุ ทธิ จาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพือ
ขยายการดําเนินงานของบริ ษทั
อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปี ทีผ่านมา
ปี

อัตรากําไรสุทธิ
(บาท/หุน้ )

อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(บาท/หุน้ )

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
(ร้อยละ)

2556

0.31

48.31

84.58

2557

0.58

0.08

39.13

2558

0.16

0.06

37.70
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7. โครงสร้ างการจัดการ/ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี"
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการผู ้จัดการ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะทํางานบริ หารความเสียง

ผู ้จัดการฝ่ ายขายใน
ประเทศ

ผู ้จัดการฝ่ ายขายต่างประเทศ
และ OEM

ผู ้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม
เครืองจัก ร

ฝ่ ายผลิ ตยางนอกรถจักรยานยนต์

ผู ้จัดการฝ่ ายผลิ ต

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ ายผลิ ตยางในรถจักรยานยนต์

7.1 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีท" งั หมด 7 ท่าน ซึ งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาใน
ความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั NDR
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ งมีความรู ้ ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของ
บริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูงวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริ หารความเสี ยง และมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ NDR
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั 2 คน ในจํานวน 3 คน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา หรื อ
นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา หรื อ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา ลงลายมือชือร่ วมกัน พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน
กรรมการบริ ษทั ที มาจากฝ่ ายบริ หาร และได้รับเงิ นเดื อนจากบริ ษทั ฯ จํานวน 2 คน คือ นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา
กรรมการผูจ้ ดั การ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทิวณิ ชชา ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ
กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ได้แก่ ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์ นายธี รศักดิ• สว่างเนตร และ นายโกวิท คริ สธานิ นทร์ ซึ งมี
จํานวนเป็ นกึงหนึงของจํานวนกรรมการทั"งหมด โดยกรรมการอิสระทั"ง 3 คน มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ตารางการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
(3 คน)
1. นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
ประธาน
6. นายธีรศักดิ• สว่างเนตร
กรรมการ
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (3 คน)
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

วาระการดํารงตําแหน่ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั"ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย
จํานวน หนึ งในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุ ดกับส่ วน
หนึงในสาม
กรรมการที จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
การออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั"นจะใช้วิธีจบั ฉลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที อยูใ่ นตําแหน่งนาน
ทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตําแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ นจํานวนมากกว่าทีต้องพ้นจาก
ตําแหน่งในคราวนั"น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั"งนี" กรรมการผูอ้ อกตามวาระนั"นๆ อาจถูกเลือกเข้า
รับตําแหน่งใหม่อีกได้
คณะกรรมการบริ ษทั
อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจและหน้าทีและความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบทีสําคัญได้ดงั นี"
1) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ"นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั"ง
3) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ"นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิ
4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิ บตั ิการอย่างหนึ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที
คณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที คณะกรรมการเห็ น ควร ซึ งคณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลียนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลทีได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั"นๆ ได้เมือเห็นสมควร
นอกจากนี" คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าทีในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าทีของคณะกรรมการบริ หาร ทั"งนี"การมอบอํานาจนั"นต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอํา นาจที ทํา ให้ ค ณะกรรมการบริ หาร หรื อผู ้รั บ มอบอํา นาจสามารถพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ร ายการที
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลทีเกียวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

อืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการที เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทั"งนี"ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื องดังต่อไปนี" คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดําเนินการอันได้แก่ เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษทั ทั"งหมด หรื อบางส่ วนที สําคัญให้แก่
บุคคลอืน หรื อการซื" อหรื อรับโอนกิ จการของบริ ษทั อืนมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
เป็ นต้น
นอกจากนี" คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการทีเกียวโยงกัน และการซื"อ
หรื อขายทรั พย์สินที สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายที เกี ยวข้องกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั
พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั"งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอืนตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงือนไขในการเบิกถอนเงิน
หรื อทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญๆ ทีได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้างองค์กร หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามทีคณะกรรมการบริ ษทั
เห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิ ก เพิก ถอน
เปลียนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั"นๆ ได้ตามทีเห็นสมควร ทั"งนี" จะไม่มีการมอบอํานาจ
ให้แก่บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้น ส่ วนในห้า งหุ ้น ส่ วนสามัญ หรื อ เป็ นหุ ้นส่ ว นไม่ จ ํากัด ความรั บ ผิ ดในห้า งหุ ้นส่ ว นจํา กัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะ
ทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผอู ้ ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตั"ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาทีบริ ษทั ทําขึ"น หรื อ
ถือหุน้ หรื อหลักทรัพย์อืนเพิมขึ"นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั"งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิติบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถือโดยผูท้ ีเกียวข้องด้วย
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2) ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา/ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ปั จจุบนั และช่วง 2
ปี ก่อนได้รับการแต่งตั"ง)
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั"งคู่
สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอชือเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั"งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง
5) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอาจเป็ น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั"งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่เป็ นกรรมการอิสระ
หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง
6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อที ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ งได้รับ
ค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง
รวมทั"งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชีพด้วย
7) ไม่ เป็ นกรรมการที ได้รั บ แต่ ง ตั"ง ขึ" นเพื อเป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษ ัท ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ งเป็ น
ผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9) ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั จด
ทะเบียนทีเป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
10) มีหน้าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี"
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั"ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดที รับผิดชอบเกี ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี ยวกับความเสี ยงที สําคัญของบริ ษทั และมาตรการที ฝ่ ายจัด การได้ดาํ เนิ นการเพือ
ติดตามและควบคุมความเสี ยงดังกล่าว
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5) พิจ ารณา คัด เลื อ ก และเสนอแต่ ง ตั"งบุ ค คลซึ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื อทํา หน้าที เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั"งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั"ง
6) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั"งนี" เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี"
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ข้อ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีตาม กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืนที เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุ นทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที และความรั บผิดชอบที ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําใดดังต่อไปนี"
ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที
เกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาตามวรรคหนึงต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาด หลักทรัพย์ฯ
10) ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึ กษาจากทีปรึ กษาอิสระภายนอก
หรื อผูเ้ ชียวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
ทั"งหมด
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) เสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในภายหลัง)
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2) ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครั"งแรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการทีพ้นตําแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั"งใหม่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และเสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือแต่งตั"งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ต่อไป
3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และติดตามดูแลการดําเนิ นการเกี ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั รวมทั"งแผนงานพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
4) ประเมินผลประกอบการของบริ ษทั เพือกําหนดการให้โบนัสและการขึ"นเงิ นเดื อนประจําปี ของทั"งบริ ษทั โดยให้เกณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมทีเหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอืน
การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสามเดือนต่อครั"ง เพือรับทราบผลการดําเนิ นธุรกิจ และ
ร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั"งนี"อาจจะมีการประชุมครั"งพิเศษเพิมเติมเพือพิจารณาเรื องทีมีความสําคัญเร่ งด่วน
ในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 6 ครั"ง โดยในการประชุมแต่ละครั"งจะมีการส่ งรายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละวาระให้กบั กรรมการบริ ษทั แต่ละคนล่วงหน้าเพือจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
เมือสิ" นสุ ดการประชุมแล้ว เลขานุ การบริ ษทั ผูม้ ีหน้าทีจัดทํารายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั"งถัดไป และให้ประธานลงลายมือชื อรับรองความถูกต้อง ทั"งนี" กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแก้ไขเพิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากทีสุ ดได้ และรายงานการประชุมที ถูกรับรองแล้ว จะถูก
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสาร และรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานของบริ ษทั
นอกจากนี" บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีการประชุมระหว่างกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย
เพืออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยู่ในความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั"งนี" บริ ษทั ฯ
กําหนดให้จดั การประชุมดังกล่าวอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั"ง
ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2559 ตั"งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
รายชือกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
6/6
2. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
6/6
1/1
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
2/6
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา 4/6
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6/6
4/4
1/1
6. นายธีรศักดิ• สว่างเนตร
6/6
4/4
1/1
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
6/6
4/4
-
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ประชุมผูถ้ ือหุน้
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
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ประวัตคิ ณะกรรมการบริษัท

(7)

(4)

(1) นายพงษ์ ศักดิ] สวัสดิ]วรรณ
ประธานกรรมการ

(4) นางนิตยา สั มฤทธิวณิชชา
กรรมการ

(3)

(1)

(2) ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(5) นายธีรศักดิ] สว่ างเนตร
กรรมการอิสระ

(2)

(5)

(6)

(3) นายชั ยสิ ทธิ] สั มฤทธิวณิชชา
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู
้ จดั การ

(6) นายโกวิท คริสธานินทร์
กรรมการอิสระ

(7) นางธัญญรัตน์ สั มฤทธิวณิชชา
กรรมการ

(1) นายพงษ์ ศักดิ] สวัสดิ]วรรณ
อายุ 65 ปี
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชี>ยวชาญ
• มีความรู ้ความสามารถ เกียวกับธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• หลัก สู ต ร DAP 106/2013 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน>
• ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
• ปี 2539-ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การ หจก.
หจก ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
(ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
• เป็ป็ นน้องเขยของนางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
• เป็ นน้าเขยของนายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
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(2) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
อายุ 38 ปี
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
• บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริ ญญาเอก
ร่ วมสาขาบริ หารธุรกิจ (JDBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์)
• บัญ ชี ม หาบัณ ฑิ ต คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกี ยรตินิยมอันดับ
1) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
บูรพา
ความเชี>ยวชาญ
• มีความเชียวชาญด้านบัญชี และการเงิน
(3) นายชัยสิ ทธิ] สั มฤทธิวณิชชา
อายุ 43 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ปี 2540 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
• ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี>ยวชาญ
• มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• หลัก สู ต ร DAP 106/2013 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน>
• ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
• ปี 2559-ปั จ จุ บัน : อาจารย์ป ระจํา สาขาการบัญ ชี แ ละ
การเงิน คณะการจัดการและการท่องเทียว มหาวิทยาลัย
บูรพา
• ปี 2555 –2559 : รองคณบดี คณะการจัดการและการ
ท่องเทียว มหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
(ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

• หลัก สู ต ร DAP 106/2013 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน>
• กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ"ง จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
ปี 2547-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท
จํากัด
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จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั
• ของตนเอง 30.48%
• คู่สมรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 6.63%
(ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
(4) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
อายุ 67 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
• มัธยมศึกษาตอนต้น
ความเชี>ยวชาญ
• มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• หลัก สู ต ร DAP 106/2013 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน>
• กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั สยาม พลาสวูด จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั วูด้ ออล จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
(5) นายธีรศักดิ] สว่ างเนตร
อายุ 42 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริ ญญาโท สาขาวิชา บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
• เป็ นบุตรของนางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
• เป็ นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา

• กรรมการ บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการ บริ ษทั เกษตรสัมฤทธิ• จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
• ปั จ จุ บัน : กรรมการผูจ้ ัดการ บริ ษ ัท ต.ไทยเจริ ญ รั บ
เบอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั
• ของตนเอง 29.11%
• คู่สมรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
(ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
• เป็ นมารดาของนายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
• เป็ นพีภรรยาของนายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ

ความเชี>ยวชาญ
• มีความเชียวชาญด้านบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• หลัก สู ต ร DAP 106/2013 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน>
• กรรมการ บริ ษทั วินเนอร์ ปิ โตรเลียม จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
• ปั จจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์ ปิโตรเลียม
จํากัด
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จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
(ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
(6) นายโกวิท คริสธานินทร์
อายุ 42 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
• ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุ งเทพ
ความเชี>ยวชาญ
• มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• หลัก สู ต ร DAP 106/2013 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

(7) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
อายุ 41 ปี
ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ปี 2552 ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการโรงแรม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี>ยวชาญ
• มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
• หลัก สู ต ร DAP 106/2013 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
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ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน>
• กรรมการ บริ ษทั วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
• ปี 2544-ปั จจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
(ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน>
• กรรมการ บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง
• ปี 2552-ปั จจุบนั : กรรมการ/ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ
บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั
• ของตนเอง 6.63%
• คู่สมรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 30.48%
(ณ วันที 7 ธันวาคม 2559)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
• เป็ นภรรยา ของนายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
• เป็ นบุตรสะใภ้ ของนางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
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7.2 ผูบ้ ริ หาร
วันที 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื>อผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
4. นางสาววาสนา อภัยจิต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. นายบุญหลาย จําปารัตน์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
6. นายจตุพร สามารถกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรมเครื องจักร
หมายเหตุ : นายจตุพร สามารถกิจ ได้รับตําแหน่ง เมือ วันที 5 ตุลาคม 2559
7.3 เลขานุการบริ ษทั
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั"งที 1/2557 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั"ง นางสาว พิมพ์วรรณ พูลผล
ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั"งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
โดยมีหน้าทีความรับผิดชอบดังนี"
1) ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกียวกับข้อกําหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
อย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลียนแปลงทีสําคัญให้คณะกรรมการทราบ
2) จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพงปฏิบตั ิต่างๆ
3) บันทึ กรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมคณะบริ การ รวมทั"ง ติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และมติทีประชุมคณะกรรมการ
4) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนทีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ กลต.
5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
6) ดู แ ลเอกสารสํ า คัญ ของบริ ษัท ได้แ ก่ ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปแบบของเบี"ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี"
ตําแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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ค่ าเบีย+ ประชุม (บาท/ครั+ง)
20,000
10,000
20,000
10,000
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ตําแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าเบีย+ ประชุม (บาท/ครั+ง)
20,000
10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2559 เป็ นดังนี"
หน่วย : บาท
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
1. นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
120,000 60,000
2. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
20,000 30,000
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา 5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
60,000
80,000
20,000
70,000
6. นายธีรศักดิ• สว่างเนตร
60,000
40,000
10,000
50,000
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
60,000
40,000 40,000
หมายเหตุ : กรรมการในลําดับที 2. และ 4 เป็ นกรรมการทีได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
รายชือกรรมการ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2559 เป็ นดังนี"
ปี 2557
จํานวนผูบ้ ริ หาร
7
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร (บาท)
3,420,012
รู ปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2558
7
3,364,375
เงินเดือน / โบนัส

7.5 บุคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวนพนักงานของบริ ษทั แบ่งตามสายงานหลัก เป็ นดังนี"
จํานวนพนักงาน (คน)
ส่วนงานหลัก
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
1. ส่วนงานขายในประเทศ
12
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ
2
3. ส่วนงานผลิต
316
192
4. ส่วนงานเครื องจักร
34
5. ส่วนงานสํานักงาน
36
8
รวม
400
200
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รวม (บาท)
180,000
50,000
230,000
160,000
140,000

ปี 2559
6
4,817,757
เงินเดือน / โบนัส

รวม
12
2
508
34
44
600
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ค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ในปี 2559 บริ ษทั ได้ให้ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส และอืนๆ
เช่น ค่าคอมมิชชัน ค่าล่วงเวลา เบี"ยเลี"ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึงคิดเป็ นจํานวนเงินทั"งหมดดังนี"
รายการ
ปี 2557
ปี 2558
จํานวนพนักงาน (คน)
645
773
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
112,694,825
115,264,299
หมายเหตุ : จํานวนพนักงานรวมทั"งพนักงานเข้าใหม่และลาออกในระหว่างปี นั"นๆ

ปี 2559
786
126,025,375

กองทุนสํารองเลี"ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั"งกองทุนสํารองเลี"ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั"งแต่ วันที 21 มิถุนายน 2557 กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม บัวหลวง จํากัด โดยบริ ษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี"ยงชีพสําหรับพนักงานจํานวน 148 คน รวมเป็ นเงินทั"งสิ" น 422,843 บาท ทั"งนี" มีวตั ถุประสงค์เพือสร้
อส างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่พนักงาน และเพือเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัท ฯ ได้เ ล็ ง เห็ น ความสํา คัญ ของทรั พ ยากร
บุคคล ซึงเป็ นหัวใจหลักในการดําเนิ นธุรกิจ จึงมีนโยบายใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั"งภายในและ
จัด ส่ ง พนั ก งานไปอบรมภายนอกบริ ษ ัท ในหลัก สู ต รที
เกียวข้องกับหน้าที และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่
ละระดับ รวมทั"งเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ และได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผูผ้ ลิตโดยตรง เมือมีการ
สังซื"อเครื องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ

8. การกํากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็ น 5 หมวดตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั"งนี" การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางที
ปฏิบตั ิได้จริ ง นอกจากนี"บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมาใช้เป็ นแนวทางพัฒนานโยบาย เพือให้การบริ หารงาน และ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและโปร่ งใส อันจะเป็ นการให้ความคุม้ ครอง
ครอง และเพิมความเชือมันแก่ผูถ้ ือ
หุน้ นักลงทุน พนักงาน และผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิในแต่ละหมวดดังต่อไปนี"
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หมวดที 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษัท ฯ ได้ก ํา หนดนโยบายในการกํา กับ ดู แ ล
กิ จ การ โดยคํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้น ซึ งบริ ษ ัท ฯ จะไม่
กระทําการใดๆ ที เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
หุ ้น และจะส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ของตน เพือสร้าง
ความมันใจว่า ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายได้รับสิ ทธิ พ"ืน ฐานต่างๆ อัน
ได้แก่ การซื" อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับส่ วนแบ่งผลกําไร
จากบริ ษทั ฯ การได้รับข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การ
เข้าร่ วมประชุมเพือใช้สิทธิ ออกเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นใน
การถอดถอนกรรมการ แต่ ง ตั"ง ผูส้ อบบัญ ชี และเรื องที มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนด
หรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อบริ คณห์ สนธิ การลดทุ น
หรื อเพิมทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น การแสดง
ความคิดเห็ นในทีประชุมอย่างเป็ นอิสระ การมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจในเรื องสําคัญอื นๆ ของบริ ษทั ฯ ทั"งนี" ผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายมี สิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุ ้นที ถื ออยู่ แต่ละหุ ้นมี
สิ ทธิออกเสี ยงหนึงเสี ยง โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี"
1) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที สําคัญ และจําเป็ นสําหรับผูถ้ ื อ
หุ ้น อย่า งสมําเสมอ โดยผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัด ส่ ง หนัง สื อ นั ด ประชุ ม ที ระบุ ว ัน เวลา สถานที จัด
ประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารทีเกียวข้องให้
ผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วน ได้แก่
(ก) แผนทีของสถานทีจัดประชุม
(ข) รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
(ค) รายงานประจําปี
(ง) แบบหนังสื อมอบฉันทะข้อมูลเกี ยวกับกรรมการ
อิสระ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเลือกทีจะมอบฉันทะ
ให้ เ ข้า ประชุ ม แทนได้ซึ งในหนัง สื อ นัด ประชุ ม
จะแจ้ง รายละเอี ยดของเอกสารที ผูถ้ ื อ หุ ้น จะต้อ ง
นํามาแสดงในวันประชุมด้วย
(จ) ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผู ้
ถือหุ ้น โดยหนังสื อนัดประชุ มดังกล่าวจะต้องส่ ง
ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
หรื อให้ เ ป็ นไปตามที สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ งในกรณี ทีผู ้
ถือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถมอบฉั น ทะให้
กรรมการอิ ส ระหรื อ บุ ค คลใดๆ เข้า ร่ ว มประชุ ม
แทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ งแบบ
ใดทีบริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
เผยแพร่ ขอ้ มู ลต่างๆ เกี ยวกับ วาระการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น
ล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เพื อเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ มี เ วลาศึ กษาข้ อ มู ล
ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้า อย่า งเพี ย งพอ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่ งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ก่อนเริ มการประชุม ประธานที ประชุมจะชี"แจงเกี ยวกับ
กฎเกณฑ์ทีใช้ในการประชุมเกียวกับจํานวน/สัดส่วนผูถ้ ือ
หุ ้นที เข้าประชุม ทั"งที มาด้วยตนเองและรั บมอบฉันทะ
วิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยงโดยจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนน ซึ งประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที ของบริ ษทั ฯ
ดําเนินการตรวจนับคะแนนเพือความโปร่ งใส และแสดง
ผลสรุ ปของคะแนนเสี ยงทุ กวาระในห้องประชุ ม ทั"งนี"
ประธานทีประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม
โดยให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซกั ถามในประเด็นต่างทีเป็ นข้อสงสัย
หรื อแสดงข้อคิดเห็นเพิมเติมได้ ก่อนทีจะลงคะแนน และ
สรุ ป มติ ทีประชุ มของแต่ล ะวาระโดยที กรรมการ และ
กรรมการบริ หารทีดํารงตําแหน่งเฉพาะเรื องต่างๆ จะร่ วม
ชี" แจงรายละเอี ยดและตอบข้อซักถามของผูถ้ ื อหุ ้นด้ว ย
และเมือการประชุมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯจะจัดทํารายงาน
การประชุ ม โดยแสดงข้อ มู ล อย่ า งถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น
เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ตรวจสอบได้
ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ทีมาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายหลังเริ มการ
ประชุมแล้วมี สิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบี ยบ
วาระทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
กรรมการทุ ก คนเข้า ร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยผูถ้ ื อ หุ ้ น
สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื องทีเกียวข้องได้
ดํา เนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการสร้ า งความ
เจริ ญเติบโตอย่างยังยืนแก่องค์กร เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับ
ผลตอบแทนทีเหมาะสม
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หมวดที 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทั"งผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ น
ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นที ไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่, ผูถ้ ื อ
หุ ้น รายย่อ ย และผูถ้ ื อหุ ้น ต่า งชาติ สนับสนุ นให้ได้รั บการ
ปฏิ บั ติ ที เท่ า เที ย มกัน และเป็ นธรรม โดยได้ด ํา เนิ น การ
ดังต่อไปนี"
1) เปิ ดโอกาสให้ผู ้ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ที จะเสนอเพิ มวาระการ
ประชุ มและเสนอชื อบุ คคลเพือเข้ารั บการเลื อกตั"งเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ก่อนทีจะ
ส่ ง หนั ง สื อนั ด ประชุ ม โดยแจ้ ง วิ ธี ก ารและกํ า หนด
ระยะเวลาสิ" นสุ ดในการให้สิทธิ ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
2) ดําเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระทีระบุในหนังสื อนัด
ประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิมวาระเพือ
พิจารณาเรื องอืนนอกจากทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม
(ไม่มีวาระจร) เนื องจากวาระที สําคัญที ผูถ้ ือหุ ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
3) กํา หนดให้ ก รรมการอิ ส ระเป็ นผู ้มี ห น้ า ที ดู แ ลผู ้ถื อ
หุ ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ
โดยกรรมการอิสระจะดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
และหาวิธีเยียวยาทีเหมาะสม หรื อกรณี เป็ นข้อเสนอแนะ
ที กรรมการอิ สระพิจารณาแล้วมี ค วามเห็ น ว่าเป็ นเรื อง
สําคัญทีมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อ
การประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั กรรมการอิ สระจะเสนอ
เรื องดังกล่าวต่อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิจารณากําหนด
เป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
4) นําเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพือเป็ นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสื อ
มอบฉั น ทะรู ปแบบที สามารถกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้

5) จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับผูถ้ ื อ
หุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง โดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือหุ ้น
ทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้
สิ ทธิออกเสี ยงในแต่ละเรื องได้อย่างเป็ นอิสระโดยเมือจบ
การประชุมผู ้ ถือหุน้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสี ยง
เลือกกรรมการทีเสนอแต่งตั"งเป็ นรายคน
7) กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของ
บริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือให้
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานในองค์กรถื อ ปฏิ บัติ
ทั"งนี" เพื อไม่ ให้เกิ ดผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษ ัทฯ และใน
กรณี ที พนัก งานหรื อผูบ้ ริ หารนํา ข้อมูล ไปเปิ ดเผยหรื อ
นําไปใช้เพือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูเ้ กียวข้อง จะ
ถื อ เป็ นความผิ ด ร้ า ยแรงและถู ก ลงโทษทางวินัย และ
กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรายงานการถือ
ครองหลัก ทรั พ ย์ต ามกฎหมาย จัด ส่ ง รายงานดัง กล่ า ว
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8) กําหนดแนวทางปฏิ บตั ิสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน เกี ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ทั" งนี" เพื อรั ก ษา
ผลประโยชน์ อ ัน ชอบธรรมของบริ ษ ัท ฯ และในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เกี ยวกับ ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ของตนในแต่ ล ะวาระ
เพือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมที อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพือ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ดัง กล่ า วจะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งใน
วาระการประชุมนั"นๆ

หมวดที 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ซึงได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน ลูกค้า คู่
ค้าและ/หรื อเจ้าหนี" คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชน
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และสังคม ตามสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ และนโยบายกํากับดูแลกิ จการของ
บริ ษทั ฯ เพือส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั กับผู ้
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มีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมังคัง ความมันคงทางการเงิน
และความยังยืนของกิจการ
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
1) ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซือสัตย์สุจริ ต
มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามทีจะพัฒนากิจการ
ให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการทีดี เพือสร้าง
ผลตอบแทนที เหมาะสมให้กับการลงทุ น ของผูถ้ ื อ หุ ้น
และผูล้ งทุนอย่างต่อเนื องและยังยืน โดยยึดหลักการการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั"งเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2) ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ
จึงได้นาํ มาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้
กํา หนดนโยบายคุ ณ ภาพไว้ว่ า “มุ่ ง มันพัฒ นา รั ก ษา
มาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริ การ เพือก้าวสู่ สากล”
มีการกําหนดราคาที เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้า
อย่างจริ งจังและสมําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั"ง
ทีจะเพิมประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื อง และปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
3) คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี"
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะสร้างความสัมพันธ์ทีดี ทางธุรกิ จ
กับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี" ดําเนิ น ธุ รกิ จ บนพื"นฐานของ
ความเกื" อหนุ นที เป็ นธรรมต่อทั"งสองฝ่ าย ให้การปฏิ บตั ิ
ต่อ คู่ ค ้า และ/หรื อ เจ้า หนี" อย่า งเสมอภาค โดยคํา นึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ หลีกเลียงสถานการณ์ทีทํา
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั"งปฏิ บตั ิตาม
พัน ธสั ญ ญาอย่ า งเคร่ งครั ด เพื อบรรลุ ผ ลประโยชน์
ร่ วมกัน ไม่ ว่าจะเป็ นเรื องวัตถุป ระสงค์ของการใช้เงิ น
การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค" าํ ประกัน และ
เรื องอื นใดที ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี" เพื อบรรลุผ ล
ประโยชน์ร่วมกัน
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4) คู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที จะปฏิ บัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดย
ตั"ง อยู่บ นพื" น ฐานของกติ ก าการแข่ ง ขัน ที ยุติ ธ รรม ไม่
แสวงหาข้อมูลที เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิ ธี ก ารที ไม่ สุ จ ริ ต หรื อไม่ เ หมาะสม และไม่ พ ยายาม
ทํา ลายชื อเสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทางการค้า ด้ว ยการกล่ า วหา
ในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง
5) พนักงาน
บริ ษทั ฯ นั"นให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึงเป็ นทรัพยากร
ที สํ า คัญ ของบริ ษัท ฯ ซึ งจะมี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม และ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ดัง นั" นบริ ษัท ฯ จึ ง มี น โยบายที จะดู แ ลพนั ก งานให้ มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที ดี โดยมี ส ภาพการจ้ า งที ยุ ติ ธ รรม มี
สวัสดิการทีเหมาะสม มีโอกาสทีจะพัฒนาความก้าวหน้า
มี สภาพการทํางานที ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย มี การ
ปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที เกี ยวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วย
ความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ•ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
6) รัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเพือการเสริ มสร้างและพัฒนาความ
เจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อ บัง คับ และกฎระเบี ย บที เกี ยวข้อ ง และ
เป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัวไป
7) ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิ บัติตามมาตรฐาน
ต่างๆ ที เกี ยวกับความปลอดภัย ความมันคง สุ ขอนามัย
และสิ งแวดล้อ มอย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม และคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบทีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม อีก
ทั"งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม ปลูกฝังจิตสํานึ กของความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึ"นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนืองและจริ งจัง
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หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื องการเปิ ดเผยข้อมูล
สํา คัญ ที เกี ยวข้อ งกับ บริ ษ ัท ฯ ทั"ง ข้อ มู ล ทางการเงิ น และ
ข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่ งใส ทั"ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่ น รายงาน
ประจําปี แบบ 56-1 หนังสื อเชิญและรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯโดยมี การปรั บปรุ งข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั อย่างสมําเสมอ
บริ ษ ัท ฯ ได้ยึด ถื อ ปฏิ บัติต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอืนของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
1) การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่ วนของงบ
การเงิ น นั"น มี ค วามถู ก ต้อ ง เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ที รั บ รองโดยทัวไป โดยเลื อ กใช้นโยบายบัญ ชี ที
เหมาะสม การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทางบัญ ชี มี ค วามถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน เพียงพอที จะดํารงรักษาไว้ซึงทรั พย์สิน และ
เพื อให้ ท ราบจุ ด อ่ อ นเพื อป้ องกัน การทุ จ ริ ต หรื อ การ
ดําเนิ นการที ผิดปกติ อย่างมี สาระสําคัญ โดยถื อปฏิ บัติ
อย่ า งสมําเสมอ รวมทั"ง เปิ ดเผยข้อ มู ล ที สํ า คัญ อย่ า ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงิน
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทีเป็ นอิสระว่าถูกต้อง

2)

3)

4)

5)

ตามที ควรในสาระสํา คัญ และผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ในด้า นความโปร่ ง ใสนั" น คณะกรรมการได้แ ต่ ง ตั"ง
กรรมการตรวจสอบ เพือตรวจสอบรายงานทางการเงิ น
รายการระหว่ า งกั น และระบบควบคุ ม ภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั"ง ทั"งนี" รายงานของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี
กํา หนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกียวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ีเกียวข้อง ในกรณี ทีมี
ส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
เปิ ดเผยบทบาทและหน้ า ที ของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั"งของการประชุม และ
จํานวนครั" งที กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุ มไว้ใน
รายงานประจําปี
เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั"ง
รู ป แบบ ลัก ษณะ และจํา นวนค่ า ตอบแทนที แต่ ล ะคน
ได้รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ว ยบุ ค คลซึ งมี
ความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายของบริ ษ ัท ฯ โดยร่ ว มกับ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง วาง
แผนการดําเนิ นงานทั"งระยะสั"น ระยะยาว ตลอดจนกําหนด
นโยบายการเงิ น การบริ หารความเสี ยง และภาพรวมของ
องค์กร มี บทบาทสําคัญในการกํากับดู แล ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท ฯ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนทีวางไว้
อย่างเป็ นอิสระ
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โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตั"งจาก
ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มี จาํ นวน 7
ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 3 ท่าน อีก
4 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษทั ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีส่วน
ได้เสี ย ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ไม่เป็ นกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ ห ารของผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ หรื อไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารหรื อ
ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน
กับประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการ ผูจ้ ดั การ เพือให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริ ห ารงาน ทั"ง นี" บริ ษ ัท ได้ก ํา หนดขอบเขต อํา นาจ
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หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน

เพือมิ ให้กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จาํ กัด

2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั"งคณะอนุ กรรมการ
ชุดต่างๆ เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นมันใจได้ว่าบริ ษทั มีการดําเนิ นงาน
และกลั นกรองอย่ า งรอบคอบ ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ หาร เพือปฏิบตั ิหน้าทีเฉพาะเรื องและเสนอ
เรื องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ย
กรรมการบริ ษทั ที เป็ นกรรมการอิ สระจํานวน 3 ท่ าน โดย
องค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่า งน้อ ย 1 ใน 3 หรื อ ไม่ น้อ ยกว่า 3 ท่ า นเสมอ และได้
กําหนดคุ ณสมบัติของกรรมการอิ สระตามกฎระเบี ยบของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ซึงมีรายละเอียดดังนี"
(ก) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ ้นที
มีสิทธิ ออกเสี ยงทั"งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(ข) ไม่ เ ป็ นลู ก จ้า ง พนักงาน ที ปรึ ก ษาที ได้
เงิ นเดื อนประจํา หรื อ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษ ัท
ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที อาจมี ค วาม
ขัดแย้ง
(ค) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท าง
สายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ทีเป็ น บิ ดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั"งคู่สมรส
ของบุ ตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม
หรื อ บุ ค คลที จะได้รั บ การเสนอให้ เ ป็ นผู ้บ ริ ห ารหรื อผู ้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท
บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัทย่อ ย บริ ษทั ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุค คลที อาจมี
ความขัด แย้ง ในลัก ษณะที อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ

(จ) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ทั"งนี" คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที สอบ
ทานให้บ ริ ษ ัท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่า งถู ก ต้อ งและ
เปิ ดเผยอย่ า งเพี ย งพอ โดยประสานงานกับ ผู ้ส อบบัญ ชี
ภายนอกและผู ้บ ริ ห ารที รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั"ง สอบทานให้
บริ ษทั มี ระบบการควบคุ ม ภายในระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริ หารความเสี ยงทีรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และ
มีประสิ ทธิภาพ โดยมีบริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึ ง
ทํา หน้ า ที เป็ นหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ที
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
2 . 2 ) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น
ประกอบด้ ว ยกรรมก ารบริ ษั ท จํ า นวน 3 ท่ าน โด ย
องค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่า งน้อย 1 ท่ านทําหน้า ที ประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ตาม
ผลการดําเนิ นงานของแต่ละปี รวมทั"งพิจารณาค่าตอบแทน
ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรื อวิธีการ และโครงสร้างที
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
2.3) คณะกรรมการบริ ห าร มี จ ํา นวน 6 ท่ า น
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริ หารที
ไม่ ไ ด้เ ป็ นกรรมการบริ ษ ัท 4 ท่ า น ทํา หน้า ที วางแผนและ
กํา หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุท ธ์ แผนงาน งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริ หารงาน หลักในการ
ดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสภาวะการแข่งขันในตลาด เพือเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ตาม
นโยบายทีกําหนด
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3) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
ตลอดจนมติ ของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที เห็ นชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั โดยสรุ ปบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบที
สําคัญได้ดงั นี"
3.1) กํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ เช่น การทํารายการทีเกียวโยงกัน และการซื"อหรื อ
ขายทรัพย์สินทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยหรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
3.2) กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณของบริ ษั ท ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการ
บริ ห ารงานและการจัด การของคณะกรรมการบริ ห าร ให้
เป็ นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื องทีต้อง
ได้รับมติอนุ มตั ิจากที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเพิมทุน การ
ลดทุ น การออกหุ ้น กู้ การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษ ัท
ทั"งหมด หรื อบางส่ วนที สําคัญให้แก่บุคคลอืน หรื อการซื" อ
หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไข
หนังสื อบริ คนธ์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
3.3) พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตั"ง
คณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการอืนตามความเหมาะสม

3.4) ติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานให้เ ป็ นไปตาม
แผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
3.5) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ ม
สามัญ ประจํ า ปี ภายใน 4 เดื อ น นั บ แต่ ว ัน สิ" น สุ ด รอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
3.6) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของ
บริ ษทั ณ วันสิ"นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ งผูส้ อบ
บัญชี ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพือ
พิจารณาและอนุมตั ิ
3.7) กรรมการจะต้อ งไม่ ประกอบกิ จ การอัน มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วน
ไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษ ัท เอกชน หรื อ บริ ษ ัท อื นที ประกอบกิ จ การอัน มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
ไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผูอ้ ืน เว้นแต่
จะได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนมีมติแต่งตั"ง
3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
หากมี ส่ ว นได้เ สี ย ไม่ ว่า โดยตรงหรื อ โดยอ้อ มในสัญ ญาที
บริ ษ ัท ทํา ขึ" น หรื อ ถื อ หุ ้ น หรื อ หุ ้ น กู้เ พิ มขึ" น หรื อ ลดลงใน
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ

4) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ถือเป็ นหน้าทีสําคัญในฐานะกรรมการบริ ษทั
ที ต้องเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
เพือรับทราบและร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั"ง แต่
ละครั" งจะมีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน
และอาจจะมี ก ารประชุ ม ครั" งพิ เ ศษเพื อพิ จ ารณาเรื องที มี
ความสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดย
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เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื องต่างๆ
เพือเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ทั"งนี" ในการ
ประชุมแต่ละครั"งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้าเพือให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาศึกษาข้อมูลใน
เรื องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิ จ ารณาเรื องต่ า งๆ ประธานกรรมการ
บริ ษทั ซึ งทําหน้าที ประธานในที ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั"งนี" ในการลงมติ
ในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ งมีหนึ งเสี ยง โดยกรรมการที มีส่วน
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ได้เ สี ย จะไม่ ใช้สิท ธิ อ อกเสี ยงในเรื องนั"น ถ้า คะแนนเสี ย ง
เท่ากันประธานในทีประชุมจะออกเสี ยงเพิมขึ"นอีกหนึ งเสี ยง
เป็ นเสี ยงชี"ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ หารจะเข้าร่ วมประชุมด้วยเพือให้ขอ้ มูลที เป็ นประโยชน์
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพือให้สามารถนําไปปฏิ บตั ิ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

เมื อสิ" นสุ ด การประชุ ม เลขานุ การคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าทีจัดทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั"งถัดไป และให้
ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชือรับรองความ
ถูกต้อง ทั"งนี" กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอ
แก้ไข เพิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้อง
มากทีสุดได้

5) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทํา หน้า ที สอบทาน
รายงานทางการเงิ น โดยฝ่ ายบัญ ชี และการเงิ น และผูส้ อบ
บัญชี มาประชุมร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงิ นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น รวมของบริ ษัท รวมทั" ง
สารสนเทศทางการเงิ น (รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น) ที ปรากฏในรายงาน

ประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ"นตามมาตรฐานการบัญชี
รั บ รองและตรวจสอบโดยผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับ และถือ
ปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ รวมทั"งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
ในการจัด ทํา และดู แ ล มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า คัญ อย่ า ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6) ค่าตอบแทน
บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ ายค่าตอบแทนที เหมาะสมแก่
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้มีการเสนอ
ขออนุ มตั ิ ต่อ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพื อจ่ ายค่า ตอบแทนให้แ ก่
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู ้ พิ จ ารณาจากหน้ า ที ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน ประกอบกับผล
การดําเนินงานของบริ ษทั
นอกจากค่ า ตอบแทนตามปกติ แ ล้ ว บริ ษั ท มี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี"
- โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกๆ 4 เดือน
โดยพิจารณาจากผลการปฏิ บัติงาน และผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษั ท ทั" งนี" โดยได้ รั บ การเห็ น ชอบจากที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หาร
- โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางทีได้รับอนุมตั ิ
จากที ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น โดยพิ จารณาจากผลการปฏิ บัติง าน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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คณะกรรมการบริ ษัท โดยจํา นวนเงิ น ที จ่ า ยจะพิ จ ารณา
เปรี ยบเที ย บกับ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเดี ยวกัน ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง
7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความ
สะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่ผูท้ ีเกียวข้อง
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผู ้บ ริ ห าร เป็ นต้น เพื อให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื อง ซึ งการฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจ
กระทํา เป็ นการภายในบริ ษ ัท หรื อ ใช้บ ริ ก ารของสถาบัน
ภายนอก
ทุกครั"งที มีการเปลียนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั
จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ
หน้า ที ของกรรมการใหม่ รวมถึ ง การจัด ให้ มี ก ารแนะนํา
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่
กรรมการใหม่
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8) การสรรหาและการแต่งตั"งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
ในการแต่ ง ตั"ง กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
จํานวน 2 คน จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่า ตอบแทนจํา นวน 3 ราย มี ห น้า ที ในการกลันกรองและ
พิจ ารณา คัด เลื อ กบุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม โดยเปิ ด

โอกาสให้กรรมการ และผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื อ
บุคคลที มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั"นจะนําเสนอชื อบุคคล
ดังกล่าวเพือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั"น
จะเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั"ง

8.2 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ
บริ ษัท ร่ ว ม ที ผ่ า นมาฝ่ ายจั ด การจะเป็ นผู ้ด ํา เนิ น การส่ ง
กรรมการของบริ ษทั หรื อคัดเลือกผูบ้ ริ หารทีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ทีเหมาะสมกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพือเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพือ
กําหนดนโยบายที สําคัญและควบคุ มการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ทั"งนี" เพือให้การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
โปร่ งใสมากยิงขึ"น ตั"งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้กาํ หนด
ระเบี ยบปฏิบตั ิให้การเสนอชือ และใช้สิทธิ ออกเสี ยงในการ
แต่งตั"งบุคคลไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที ได้รับแต่งตั"งให้
เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม มีหน้าที
ดําเนิ นการเพือประโยชน์ทีดี ทีสุ ดของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ
บริ ษทั ร่ วมนั"นๆ โดยควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ และแผนงาน
ธุรกิจภายใต้นโยบายทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลทีดี และบริ ษทั
ได้กาํ หนดให้บุคคลทีได้รับแต่งตั"งนั"น ต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ก่ อนที จะไปลงมติ หรื อ ใช้สิทธิ ออก
เสี ยงในเรื องสําคัญในระดับเดี ยวกับที ต้องได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนิ นการโดยบริ ษทั เอง
ทั"งนี" การส่ งกรรมการเพือเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และ/
หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั
นอกจากนี" ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้กาํ หนด
ระเบี ยบให้บุคคลที ได้รับแต่งตั"งจากบริ ษทั นั"นต้องดูแลให้
บริ ษทั ย่อยมี ขอ้ บังคับในเรื องการทํารายการเกี ยวโยง การ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ หรื อ การทํารายการสําคัญ
อื นใดของบริ ษัท ดั ง กล่ า ว ให้ ค รบถ้ว นถู ก ต้อ ง และใช้
หลัก เกณฑ์ ที เกี ยวข้อ งกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล และการทํา
รายการข้า งต้น ในลัก ษณะเดี ย วกับ หลัก เกณฑ์ข องบริ ษ ัท
รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึ ก
บัญ ชี ข องบริ ษัท ย่ อ ยให้ บ ริ ษัท สามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย

8.3 นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ งยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื" อ
ขายหลักทรัพย์ดงั นี"
1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั"งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกียวกับ
หน้าที ที ต้องรายงานการถื อครองหลักทรั พย์ของตน คู่
สมรส และบุ ต รที ยัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59
และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที สจ.

12/2552 เรื องการจัด ทํา และเปิ ดเผยรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี และ
บทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2) บริ ษทั กําหนดให้ผูบ้ ริ หารรายงานการเปลียนแปลงการ
ถื อครองหลัก ทรั พ ย์ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที
สจ. 12/2552 เรื องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถื อ

2016 Annual Report รายงานประจําปี 2559

หน้ า 34

บริษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

หลัก ทรั พ ย์ข องกรรมการ ผู ้บ ริ หาร และผู ้ส อบบัญ ชี
เพื อให้ บ ริ ษัท สามารถตรวจสอบการซื" อ ขายหุ ้ น ของ
ผูบ้ ริ หารทุกราย
ผูบ้ ริ หารทีได้รับทราบข้อมูลภายในทีเป็ นสาระสําคัญ ซึ ง
มีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื"อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดื อน ก่อนที งบการเงิ น
หรื อ ข้อ มู ล ภายในนั"น จะเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน และห้า ม
ไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที เป็ นสาระสําคัญนั"นต่อบุคคลอืน ทั"งนี"

หากพบว่า มี ก ารใช้ข ้อ มู ล ภายในมี ค วามประพฤติ ที ส่ อ ไป
ในทางที จะทําให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุ ้นได้รับความเสื อมเสี ย
และเสี ย หาย โดยผู ้ก ระทํา การเป็ นบุ ค ลากรระดับ คณะ
กรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผูพ้ ิ จ ารณา
บทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ ระทํา ผิ ด เป็ น
ผูบ้ ริ ห ารระดับ รองลงไป คณะกรรมการบริ ห ารจะเป็ นผู ้
พิจารณาบทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดนั"นๆ

8.4 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัดจํานวน 1,350,000
บาท ทั"งนี"บุคคลหรื อ กิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ไม่เป็ นบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เป็ นดังนี"
ค่าสอบทานงบการเงิน
ค่าตรวจสอบงบการเงิน
บริ ษทั
รายไตรมาส
สําหรับปี
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) 510,000
500,000
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
62,000
210,000
บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ"ง จํากัด
70,000
รวมค่าสอบบัญชีท" งั หมด
หมายเหตุ : บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ"ง จํากัด จัดตั"งเมือวันที 1 ธันวาคม 2559

รวม
1,010,000
270,000
70,000
1,350,000

9. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา NDR มุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม และชุมชนบริ เวณโดยรอบ
พื"นทีโรงงาน รวมทั"งมีการทํากิ จกรรมต่างๆ เพือสร้างเครื อข่ายการพัฒนา และการอยูร่ ่ วมกันอย่างยังยืนระหว่างชุมชนและ NDR
นอกจากกิจกรรมร่ วมกับชุมชนบริ เวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมีการทํากิจกรรมพัฒนาสังคม ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย

สนับสนุนให้ มีการเดินทางอย่ างปลอดภัย
ตั"งแต่ปี 2558 NDR ได้ร่วมมือกับ จส.100 จัดทําโครงการ “JS100 Application”แอพพลิเคชันเพือการเดินทางและชีวิตทีปลอดภัย
หรื อ Road Safety Life Safety เพือให้ผูข้ บั ขีและผูใ้ ช้รถบนท้องถนน สามารถแจ้งข่าวต่างๆ ทีเกิดขึ"น รวมทั"งมีขอ้ มูลศูนย์ซ่อม
รถจักรยานยนต์ มากกว่า 400 แห่ง ทีสามารถหาข้อมูลใน Application ดังกล่าว เพือเพิมความสะดวกในการเลือกใช้บริ การ สําหรับ
ในปี 2559 นั"น นอกจากจะมีการสนับสนุนโครงการ Application แล้วนั"น ในโอกาสที สถานี วิทยุ จส.100 ครบรอบ 25 ปี นั"น NDR
และ จส.100 จึงร่ วมกัน สมทบทุนมอบ “รถวีลแชร์” ไปยังผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วย หรื อผูส้ ูงอายุทีขาดแคลนทัวประเทศ
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โ ค ร ง ก า ร ม อ บ ห ม ว ก นิ ร ภั ย สํ า ห รั บ ขั บ ขี
รถจักรยานยนต์ สําหรับงานจราจร แก่สถานี ตาํ รวจนครบาล
พลับ พลาไชย 2 เพือช่ วยในการปฏิ บัติห น้า ที ให้มีค วาม
ปลอดภัยในระหว่างปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนเป็ นแบบอย่างที ดี
แก่ประชาชนให้หนั มาสวมหมวกนิรภัย

บรรเทาความเดือดร้ อน และยกระดับคุณภาพชี วิต
เมือเกิดภัยพิบตั ิ หรื อมีเหตุการณ์ทีต่างๆ ทีส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวิตของคนในสั
ของ
งคมนั"น NDR จะเข้าไปสนับสนุน
และช่วยเหลือบุคคลทีได้รับผลกระทบดังกล่าว เช่น
มอบโต๊ะและเก้าอี"นกั เรี ยน ให้กบั โรงเรี ยน บ้านวัง
นํ"าขาว จ.นครสวรรค์ เพือทดแทน โต๊ะ เก้าอี" เดิ มที เสี ยหาย
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุอคั คีภยั ไฟไหม้อาคารเรี ยนทั"งหลัง รวม
5 ห้อง

ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยนํ"าท่วมในพื"นที อ.เมื
อ อง
จ.เพชรบุรี เมือเดือน พฤศจิกายนโดย NDR ร่ วมกับ ร้าน ศ.
ศ
เจริ ญยนต์ สนับสนุนอาหารให้กบั ผูป้ ระสบอุทกภัยในพื"นที

ส่ งเสริ มการให้ ความรู้ และส่ งเสริ มด้ านการศึกษา
NDR สนับ สนุ น การภาคการศึ ก ษา โดยเปิ ดโอกาสให้
นัก ศึ ก ษา ในสาขาที เกี ยวข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเพือเพิมพูนความรู ้
และประสบการณ์จริ ง
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การดูแลสิ0 งแวดล้ อม
ระบบบําบัดนํ"า
ปั จจุ บัน มี น" าํ ที เหลื อจากกระบวนการผลิ ต เช่ นนํ"าจาก
เครื องทํานํ"าเย็น สําหรับใช้หล่อเย็นของเครื องจักร เป็ นต้น
เพือให้สามารถนํานํ"าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั"ง บริ ษทั ฯ
จึ งมีการลงทุนจัดทําระบบบําบัดนํ"า เพือนํามาเข้าระบบทํา
นํ"าประปาสําหรั บนํามาใช้ภายในโรงงานต่
ภายในโรงงานต่อไป ทําให้ไม่มี
การปล่ อ ยนํ" าที เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต ออกสู่ ชุ ม ชน
ภายนอก

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษทั ฯ มีการป้ องกันการฟุ้
นการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน
นละอองภายใ โรงงาน โดยการติดตั"งระบบดูดฝุ่ นละออง และนําไปผ่านถุงกรอง
ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้ องกันการปล่
ก อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ นัน" นั จะมีการตรวจประเมินโดยบริ ษทั ทีมี
ความชํานาญ ปี ละ 1 ครั"ง
นอกจากนี" บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั"ง อากาศทีปล่อยจากปล่องระบาย
งระบา
อากาศ, ปริ มาณฝุ่ นละออง, ระดับความร้อน,
น ระดับความเข้มแสง และ ระดับเสี ยง ปี ละ 1 ครั"ง
ติดตั"งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจากแผงโซลาร์เซลล์
บริ ษั ท ฯ มี ก ารติ ด ตั" งระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิ ต ย์ โดยติ ด ตั"ง แผงโซลาร์ เ ซลล์บ นหลัง คาอาคาร
โรงงาน ซึ งสามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ าได้ประมาณ 1 เมกะ
วัตต์ ทําให้ลดการใช้ไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่
า ายผลิต

9.1 นโยบายการควบคุ
ยบายการควบคุมการทุจริ ต คอรัปชัน
NDR ให้ความสําคัญเกี ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที ดี และการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่
ยความโ งใส ดังนั"น จึ งได้กาํ หนด
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต.และ
และ นโยบายการให้
นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต เพือให้
พนักงาน และผูไ้ ด้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส หรื อความผิดปกติในการดํ
นการดําเนิ นธุรกิจ ของ NDR ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที
กําหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่
ดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชันมีรายละเอียดดังนี"
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption
Corruption Policy)
เพือแสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษทั ในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างสิ" นเชิง และเป็ นการกําหนดขั"นตอนการกํากับ
ดูแล และเฝ้ าระวัง รวมทั"งเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูมีม้ ีส่วนได้เสี ย รายงานการพบเห็ นการทุ จริ ตผ่านช่ องทางการสื อสารที
ปลอดภัย เมือพบเห็นการทุจริ ต เช่น การเรี ยก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรื อกระทําการใดๆ เพือให้ได้มาซึ งทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อืนใด แก่เจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีของหน่ วยงานเอกชน หรื อผูท้ ีมีส่วนเกี ยวข้อง ไม่วา่ จะโดย
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ทางตรงหรื อทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ ของกลุ่มบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด
(มหาชน) ซึงสามารถทําได้หลายรู ปแบบ โดยบริ ษทั มีแนวนโยบายการปฏิบตั ิดงั นี"
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริ ษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น หรื อกระทํา
การอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ ง หรื อนักการเมืองคนใดคนหนึ งสําหรับพนักงาน ควรระมัดระวังในการ
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง เพือไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุน
การบริ จาคเพือการกุศล และการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน บริ ษทั ส่งเสริ มการบริ จาค เพือการกุศล เพือสร้างภาพลักษณ์ที
ดีให้แก่บริ ษทั โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน ทั"งนี" กาํ หนดให้การบริ จาคเพือการกุศล และการให้การ
สนับสนุน จะต้องดําเนินการตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั
ของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี"ยงรับรอง การเลี"ยงรับรอง ของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ นั"นสามารถยอมรับ
ได้ แต่ตอ้ งมีความเหมาะสม กระทําโดยสุ จริ ต และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั"งเป็ นไปตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนิ นการ
ของบริ ษทั โดยในการขออนุมตั ิเลี"ยงรับรอง จะต้องได้รับการอนุมตั ิ จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั"ง
นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพือให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีช่องทาง ในการรายงานข้อมูลการกระทําความผิด หรื อการทุ จริ ต และคุ ม้ ครอง
พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรื อการปฏิ บตั ิทีไม่เป็ นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทําความผิด หรื อทุจริ ต
รวมทั"งเป็ นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง สําหรับการกระทําความผิด หรื อการทุจริ ต อย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนด
แนวทางการปฏิบตั ิดงั นี"
วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อทุจริ ต
- พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อการทุจริ ต ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรื อลายลักษณ์
อักษร หรื อ
- แจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางอืนๆ ได้ดงั นี"
เลขานุการบริ ษทั
โทร : 038-160707 ต่อ 103
E-mail: pimwan@ndrubber.co.th
ไปรษณี ย ์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 129 หมู่ที 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
โทร : 038-160707
E-mail: headhr@ndrubber.co.th
ไปรษณี ย ์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 129 หมู่ที 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกทีมีความเป็ นอิสระ)
E-mail: auditcom@ndrubber.co.th
ไปรษณี ย ์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 129 หมู่ที 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
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ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
1) ผูร้ ับข้อมูลดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั"งคณะกรรมการตรวจสอบ เพือดําเนิ นการตรวจสอบ
และรวบรวมข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละคน
จะต้อ งเป็ นผู ้บ ริ หารที เหมาะสม และควรมี ต ัว แทนจาก หน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คล เข้า ร่ ว มด้ว ย โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความเทียงธรรม โดยไม่คาํ นึ งถึงตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน
หรื อความสําคัญใดๆ ของผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิด หรื อการทุจริ ตทีมีต่อบริ ษทั
2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็ จ ภายใน 45 วัน
นับจากวันทีได้รับเรื อง
3) เมื อดํา เนิ น การสอบสวนเสร็ จ แล้ว ให้ค ณะกรรมการสอบสวนจัด ทํา รายงานผลการ ต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริ หาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้า
หน่วยงานกฎหมาย และผูท้ ีเกียวข้องแล้วแต่ละกรณี
4) หากปรากฏว่าพนักงานได้กระทําผิดจริ งตามทีได้มีการสอบสวนแล้ว บริ ษทั จะดําเนิ นการลงโทษตามข้อบังคับ
เกียวกับการทํางานของบริ ษทั ซึ งมีบทลงโทษตั"งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้
ออกจากงาน โดยฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาดําเนิ นการลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระทําผิดภายใน 30 วัน เมือได้รับ
รายงานผลการสอบสวนแล้ว
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครอง และห้ามพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรื อขู่วา่ จะ
ดําเนินการต่างๆ จากการทีพนักงานให้ขอ้ มูลเรื องการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
กรณี พนักงานให้ขอ้ มูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตด้วยเจตนาสุจริ ต แม้วา่ ภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนินการสอบสวนแล้วและ
พบว่าไม่มีการกระทําผิดตามทีได้ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาํ เนิ นการลงโทษใดๆ กับพนักงานทีให้ขอ้ มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการ
สอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริ งใดๆ ตามทีร้องเรี ยน และได้ทาํ ด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรื อจงใจให้เกิดผลทีเป็ นอันตราย หรื อให้
ข้อมูลเท็จ บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานทีให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ซึ งมีบทลงโทษตั"งแต่ ตักเตือน
ด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน
การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิ ดเผย
ในระหว่างการสอบสวนการทุจริ ต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าทีในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึก
การให้ถอ้ ยคําทั"งหมดที ได้รับมา เมือดําเนิ นการสอบสวนเสร็ จสิ" นแล้ว ให้นาํ ส่ งต้นฉบับของบันทึ กการให้ถอ้ ยคําและเอกสาร
ประกอบ รวมทั"งเทปบันทึกการให้ถอ้ ยคํา แก่หวั หน้าฝ่ ายงานทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั เก็บรักษา
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ
ทุจริ ต โดยให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพือสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจทีใสสะอาด โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมือวันที 13 พฤษภาคม 2558
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี>ยง
10.1 การควบคุมภายใน
บริ ษ ัทฯ ให้ค วามสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั"ง นี" เ พือให้ธุร กิ จดําเนิ น ไปอย่างราบรื น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ทีตั"งไว้ และเพือให้สามารถจัดการบริ หารความเสี ยง หรื อความเสี ยหายทีจะเกิดขึ"นกับบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
ทันท่วงที โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก
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สอดคล้องตามหลักการบริ หารความเสี ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise
Risk Management (COSO-ERM)
นอกจากนี" บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีผูต้ รวจสอบภายใน ซึ งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี
จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และมีความรู ้ความสามารถในด้านบัญชีและการควบคุมภายใน
เป็ นอย่างดี เป็ นทีปรึ กษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพือหารายการความเสี ยง รวมทั"งสิ งผิดปกติ เพือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
10.2 การบริ หารจัดการความเสี ยง
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ หาร เป็ นคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี ยง มีหน้าที ระบุความเสี ยง
วิเคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้ องกันไม่ให้ความเสี ยงดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจ และรายงานรายผลการ
วิเคราะห์ และแนวทางการป้ องกันความเสี ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริ หาร
จัดการความเสี ยง มีรายละเอียดดังนี"
นโยบายบริ หารความเสี ยง
1) บริ ษทั ฯ จะดําเนินกิจการภายใต้ความเสี ยงทียอมรับได้ เพือให้องค์กรมีการขับเคลือน และเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ
2) ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ของบริ ษทั ฯ มีหน้าทีรับผิดชอบในการระบุ รวมทั"งกําหนดแนวทางทีเหมาะสม เพือจัดการ
กับความเสี ยงดังกล่าว
3) ความเสี ยงทีมีนยั สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี"
- ระบุความเสี ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบทีเกิดขึ"นหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการกับความเสี ยงดังกล่าว ตามแนวทางทีเหมาะสม
- ติดตามดูแล ให้มนใจว่
ั าความเสี ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
หน้าทีความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริ ษทั : มีหน้าทีในการกํากับดูแลการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ฯ โดยรวม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้มนใจว่
ั า บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี ยงทีมีคุณภาพ รวมทั"งมันใจว่าความเสี ยง
ของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะ
3) คณะกรรมการบริ หาร : ทําหน้าทีเป็ นคณะทํางานบริ หารความเสี ยง โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธาน มีหน้าทีดังนี"
- จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี ยง และสอบทานนโยบายนี"อย่างสมําเสมอ
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบทีเกิดขึ"น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- สอบทานความเสี ยง และแนวทางการจัดการความเสี ยง ตามทีระบุไว้ รวมทั"งให้ขอ้ เสนอแนะ เพือปรับปรุ งแก้ไข
- รายงานความเสี ยงทีตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- จัดประชุมคณะทํางานบริ หารความเสี ยงอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั"ง
4) ผูต้ รวจสอบภายใน : มีหน้าทีสอบทานประสิ ทธิผลของการจัดการควบคุมความเสี ยง รวมทั"งการติดตามการปรับปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องทีตรวจพบ
5) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี ยง และแนวทางการจัดการความเสี ยง ทีเหมาะสม และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาได้
สําหรับในปี 2559 นั"น คณะทํางานบริ หารความเสี ยง ได้มีการจัดประชุมร่ วมกันทั"งหมด 2 ครั"ง พบว่ามีประเด็นความเสี ยงที
สําคัญดังนี"
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ความเสี ยงด้านการเงิน
เนื องจาก บริ ษ ัท ฯ มี ก ารรั บ ชํา ระหนี" จากลู ก ค้า ต่ า งประเทศ เป็ นสกุล เงิ น ดอลล่ า ร์ สิ ง คโปร์ และและดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และ มีการชําระเงินค่าวัตถุดิบทีนําเข้าเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา ในปี 2559 มีหลายเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบ
ต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลียนของสกุลเงิ นเช่น ไม่วา่ จะเป็ นการลงประชามติของสหราชอาณาจักรเพือออกจากการเป็ น
สมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) การคาดการณ์การขึ"นดอกเบี"ยของธนาคารกลางสหรัฐ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ติดตาม
ความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนและเหตุการณ์ทีอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินอย่างใกล้ชิด ทั"งนี"เพือรองรับความเสี ยงทีจะเกิด
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีนโยบายการทําสัญญาซื" อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
สําหรับธุรกรรมทีเกียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์
- ความเสี ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ปั จจุบนั วัตถุดิบหลักทีใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ งราคา
ของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ จึงอาจจะ
ส่งผลกระทบให้ ต้นทุนในการผลิตชิ"นงานสูงขึ"น ในกรณี ทีวัตถุดิบดังกล่าว มีการปรับราคาสูงขึ"น ในทางกลับกันจะส่งผลให้ตน้ ทุน
ในการผลิตลดลง ในกรณี ทีวัตถุดิบดังกล่าวมี การปรับราคาลดลง โดยในปลายปี 2559 ราคายางธรรมชาติมีการปรับตัวสู งขึ" น
เนืองจากมีการปรับตัวสูงขึ"นในตลาดล่วงหน้า และประกอบกับการเกิดอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้มีความกังวลต่อ
ปริ มาณยางธรรมชาติทีจะสามารถผลิตได้ ทั"งนี" บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการจัดการความเสี ยงดังกล่าวโดย ทําการจองซื" อยาง
ธรรมชาติล่วงหน้า ประมาณ 2-3 เดื อน เพือทําให้สามารถทราบต้นทุนที แน่ นอนได้ นอกจากนี" ยงั กําหนดให้ฝ่ายวิจยั และพัฒนา
พัฒนาสูตรยางเพือให้มีตน้ ทุนทีลดลงด้วย
11. รายการระหว่ างกันและรายการทีเ> กีย> วโยงกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ที เกิ ดขึ"นส่ วนใหญ่ เป็ นรายการที เกิ ดขึ"นเพือประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ โดยรายทีเกิดขึ"น จะเป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาทีเกิด
ขึ"นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส
ตามนโยบายดังนี"
- มาตรการหรื อขั"นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมี การนําเสนอเรื องให้กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือทําการพิจารณาและอนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิ จการ และเพือเป็ นการ
คุ ม้ ครองผูล้ งทุ นรวมถึ ง ผูท้ ี เกี ยวข้องกับบริ ษ ัท โดยรายการระหว่า งกัน ดังกล่ าวจะต้อ งปฏิ บัติใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ งผูท้ ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ• เข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าวได้
สําหรับรายการระหว่างกันทีเป็ นกรณี การค้าปกติ เช่น การซื" อสิ นค้าหรื อบริ การ การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น
บริ ษทั มีนโยบายทีจะกําหนดเงือนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ งสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้กบั ราคาทีเกิดขึ"นกับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผูเ้ ชียวชาญอิสระต่อรายการทีเกิดขึ"น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา
ตลาด รวมถึงเงือนไขและความจําเป็ นทีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ ง คุณสมบัติเฉพาะของสิ นค้าเป็ นต้น
ทั"งนี"เพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
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- แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั คาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเรื องการคํ"าประกันเงินกูย้ มื ของบริ ษทั โดยกรรมการหรื อสิ นทรัพย์
ของกรรมการ ซึงเพือประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ซึ งทีผ่านมาบริ ษทั ไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ " าํ ประกันแต่อย่างใด ทั"งนี" บริ ษทั มีการถอนการคํ"าประกันบุคคลแล้วบางส่ วนหลังจากทีบริ ษทั ฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี" จะมีรายการซื"อ ขาย และการให้บริ การ ตามธุรกิจปกติการค้าทัวไป
ทั"งนี" ในการทํารายการระหว่างกันที อาจเกิ ดขึ"นในอนาคต เงื อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัวไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื อนไขตลาดที เหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิ สระเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกียวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั"งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั"นด้วย หากมีรายการใดทีเกิดขึ"นกับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อข้อบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั อาจให้ผูเ้ ชียวชาญอิสระหรื อ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
หรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี ทั"งนี" กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ+นสุ ดวันที> 31 ธันวาคม 2559
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั

ค่าเช่าพื"นที

บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI)
- เป็ นบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

2016 Annual Report รายงานประจําปี 2559

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2558
108,000

46,162

ซื"อสิ นค้า

2,970,819

ค่าเช่า
สถานที

270,000

ค่าบริ การ
สถานที

700,000

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2559
108,000 ค่ าบริการ
เช่ า พื" น ที เพื อใช้ เ ป็ นสํ า นั ก งาน สํ า หรั บ ฝ่ าย
การตลาดและฝ่ ายขายซึ งเป็ นราคาค่ า เช่ า ที
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
58,900 รายการธุรกิจปกติ
กํา หนดราคาขายด้ว ยราคาตลาดหรื อ ราคาทุ น
บวกกํา ไรขั"น ต้น ตามชนิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใช้แ นว
ปฏิบตั ิเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก
3,404,055 รายการธุรกิจปกติ
ราคาซึ งคิดใกล้เคียงกับทีคิดจากบุคคลภายนอก
โดยใช้แ นวปฏิ บ ัติ เ ดี ย วกับ การทํา รายการกั บ
บุคคลภายนอก
- ค่ าบริการ
บริ ษ ัทได้ทาํ สั ญญาค่ าเช่ า สถานที เพือใช้ในการ
ผลิตสิ นค้าซึ งเป็ นราคาทีซึ งเป็ นค่าเช่ าทีเทียบได้
กับพื"นทีใกล้เคียง (ยกเลิกเมือ 30/9/2558)
1,656,000 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานทีเพือใช้ใน
การผลิตสิ นค้าซึงเป็ นราคาทีประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ
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บริษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ
รายได้ค่า
ไฟฟ้ า

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุ ้นรวมกัน
ร้อยละ 10 ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญ เซอร์ วิส
จํากัด
- นายชัยสิ ท ธิ• และ นางธัญญรั ตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา ถื อ หุ ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 10 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ, นางนิ ตยา และ นายชัย
สิ ท ธิ• สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ท ธิ• และนางธัญญรั ตน์ สั มฤทธิ
วณิ ช ชา เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รวมกัน ร้ อ ยละ 4.5
ในบริ ษทั ต.ไทยรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั สยาม พลาสวูด จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ตยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชช เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรวมกัน
ร้ อ ยละ 56 ในบริ ษัท สยาม พลาสวู ด
จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ• สั มฤทธิ วณิ ช ชา ถือ หุ ้น ร้ อ ย
ละ 4 ใน บริ ษทั สยาม พลาสวูด จํากัด
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มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2558
1,649,960

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2559
- รายการธุรกิจปกติ
เนื องจากมีการย้ายสถานทีให้บริ การในช่วงทียัง
ไม่ได้ดาํ เนิ นการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้ ามาสถานที
ใหม่ โดยราคาเป็ นไปตามราคาเท่ากับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคจัดเก็บ
348,816 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ได้ใช้ไฟฟ้ าในส่ วนของบริ ษทั เอ็น.ดี.
อินเตอร์พาร์ท ในส่ วนของสํานักงาน คลังสิ นค้า
และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจัดเก็บ
2,210,144 รายได้จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน NDI ร้อยละ 91.77
13,883 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกัน ซึ งราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้ า

160,180

เงินปันผลรับ

2,168,164

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

114,654

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

111,636

34,972 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกัน ซึ งราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

ซื"อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

195,428

72,550 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการซื"อยางรถยนต์เพีอเปลียนอะไหล่ยาง
รถยนต์ของบริ ษ ัท โดยกํา หนดราคาไม่ ต ากว่
ํ า
ราคาตลาด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า
ซื"อสิ นค้า

7,009

8,785 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกัน ซึ งราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการซื" อประตู PVC lสําหรั บซ่ อมบํารุ ง
ทัวไปโรงงานซึงราคาไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

2,760
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผู้ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 27 ใน
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- นางธั ญ ญรั ต น์ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการในบริ ษั ท ไทยแสงเจริ ญ
เซอร์วสิ จํากัด
หมายเหตุ : บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ
จํากัด เปลียนชือจาก บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ
อินเตอร์พาร์ท จํากัด เมือวันที 3 มีนาคม
2558
บริ ษทั เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการ ใน บริ ษั ท .เอส.เอ็ ม .เค.
อุตสาหกรรม จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น ร่ วมกั น ร้ อ ยละ 41 ใน
บริ ษทั เอส.เอ็ม.เค.อุตสาหกรรม จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
- นางมุกดา สวัสดิ•วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ• สวัสดิ•วรรณ)เป็ นหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุน้ ใน
หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50
บริ ษทั สยาม ซานซิน จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการใน บริ ษทั สยามซานซิน จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น ร่ วมกั น ร้ อ ยละ 20 ใน
บริ ษทั สยามซานชิน จํากัด
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 30 ในบริ ษทั
แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
- นายประเสริ ฐและนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการ และถือหุ ้นรวมกัน
ร้อยละ 80 ใน บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ
จํากัด
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ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า
ซื"อสิ นค้า

มูลค่ารายการ (บาท)

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2558
2,803,832

ปี 2559
2,827,701 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกัน ซึงราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

2,240

- รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการซื"อนํ"ายาเคมีใช้ในการซ่อม
บํารุ งรักษารถยนต์ ซึงราคาไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

8,554,443

7,849,247 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายหน้า ยางหล่ อดอก ระหว่างกัน
เพื อใช้ใ นการดํา เนิ น งานตามปกติ ซึ งกํา หนด
ราคาโดยอัตรากําไรขั"นต้น และไม่ตากว่
ํ าราคาที
ขายให้บุคคลอืน

ซื"อสิ นค้า

405,050

217,526 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารซื" อถุ ง พลาสติ ก มาใช้ ใ นการ
ดํา เนิ น งานตามปกติ ซึ งกํา หนดราคาโดยไม่ตาํ
กว่าราคาตลาด

ซื"อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

24,328

26,400 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ ซื" อนํ"ายาสําหรั บเติมบอยเลอร์ ระหว่าง
กันเพือใช้ในการดําเนิ นงานตามปกติ ซึ งกําหนด
ราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

รายได้จาก
การขาย

9,963

รายได้จาก
การขาย

8,364

2,411 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกันเพือใช้ใน
การดําเนิ นงานตามปกติ ซึ งกําหนดราคาโดยไม่
ตํากว่าราคาตลาด
10,561 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกันเพือใช้ใน
การดําเนินงานตามปกติ ซึงกําหนดราคาโดยไม่
ตํากว่าราคาตลาด
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บริษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2558

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2559

- นายชัยสิ ท ธิ• และนางธัญญรั ตน์ สั มฤทธิ
วณิ ชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 8 ในบริ ษทั
ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด

สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI) สําหรับปี สิ+นสุ ดวันที> 31 ธันวาคม 2559
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการบริ ษทั

ลักษณะรายการ
วงเงินเบิกเกินบัญชี

ประกันไฟฟ้ า

ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ซื"อสิ นค้า
- นางมุ ก ดา สวัส ดิ• วรรณ (คู่ ส มรสนาย
พงษ์ ศ ํก ดิ• สวัส ดิ• วรรณ)เป็ นหุ ้ น ส่ วน
ผูจ้ ัด การใน หจก. ไวท์เ ฮ้า ส์ พ ลาสติ ก
นางมุ ก ดา สวัส ดิ• วรรณ (คู่ ส มรสนาย
พงษ์ศกํ ดิ• สวัสดิ•วรรณ) ถือหุ ้นใน หจก.
ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50
บริ ษ ัท เอ็น .ดี . รั บ เบอร์ จํา กัด (มหาชน) รายได้จากการขาย
(NDR)
สิ นค้า
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการร่ วมกัน
คือ นางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา และ นาย
ชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา

ซื"อสิ นค้าและ
วัตถุดิบ
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มูลค่ารายการ (บาท)

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2558
ปี 2559
9,600,000 2,144,879 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา ทําการคํ"าประกัน
ในนามส่ วนตัว ให้กับ บริ ษ ัท ฯ โดยมิ ได้รั บ
ค่าตอบแทน แต่อย่างใด
400,000 434,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา ทําการคํ"าประกัน
ในนามส่ วนตัว ให้กับ บริ ษ ัท ฯ โดยมิ ได้รั บ
ค่าตอบแทน แต่อย่างใด
66,180 104,267 รายการธุรกิจปกติ
NDI มี ก ารซื" อ ถุ ง พลาสติ ก มาใช้ใ นการ
ดําเนิ นงานตามปกติ ซึ งกําหนดราคาโดยไม่
ตํากว่าราคาตลาด

2,970,819 3,404,055 รายการธุรกิจปกติ
NDI มี ก ารขายวัส ดุ สิ" น เปลื อ งที ใช้ใ นการ
บรรจุยางนอก โดยกําหนดราคาซื" อขาย เป็ น
ราคาทุนบวกกําไรขั"นต้นตามชนิ ดผลิตภัณฑ์
ใช้แ นวปฏิ บ ัติ เ ดี ย วกับ การทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก
46,162

58,900 รายการธุรกิจปกติ
NDI ซื"อวัตถุดิบทีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
โดยกําหนดราคาซื"อไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด
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บริษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าสถานที

ปี 2558
270,000

ค่าบริ การสถานที

700,000

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้ า

1,649,960

รายได้ค่าไฟฟ้ า

160,180

เงินปันผลจ่าย

2,168,164

บริ ษทั ไทยโตโยรับเบอร์ จํากัด
ซื"อสิ นค้า
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา เป็ น
กรรมการและถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 46 ใน
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
ซื"อสิ นค้า
- นายประเสริ ฐ, นางนิ ตยา และ นายชัย
สิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ตยา สั มฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้น รวมกัน ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ• และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรวมกันร้อยละ 4.5
ในบริ ษทั ต.ไทยรับเบอร์ จํากัด
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มูลค่ารายการ (บาท)

-

-

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2559
- ค่ าเช่ าสถานที>
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าสถานทีเพือใช้ในการ
ผลิตสิ นค้าซึงเป็ นราคาค่าเช่าทีเทียบเคียงได้
กับพื"นทีใกล้เคียง (ยกเลิกเมือ 30/9/2558)
1,656,000 ค่ าบริการสถานที>
NDI ทําสัญญาตกลงใช้บริ การ อาคารเพือใช้
ในการผลิตสิ นค้า โดยราคาค่าบริ การเป็ น
ราคาทีประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
- รายการธุรกิจปกติ
เนืองจากมีการย้ายสถานทีให้บริ การจึงมี
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้ า ในช่วงทียังไม่ได้
ดําเนินการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้ ามาสถานที
ใหม่ โดยราคาเป็ นไปตามราคาเท่ากับการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจัดเก็บ
348,816 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ ได้รับค่าไฟฟ้ าจาก NDR เนื องจากมี
อาคารบางส่ วนทีใช้ไฟฟ้ าจากมิเตอร์ เดียวกัน
กับของบริ ษทั ฯ
2,210,144 จ่ ายเงินปันผล
เนืองจาก NDR ถือหุน้ ใน NDI ร้อยละ
91.77 จึงต้องจ่ายเงินปันผล
17,400 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ได้มีการจ้าง บริ ษทั ไทยโตโย รั บเบอร์
ทําชิ"นส่ วนยาง โดยกําหนดราคาซื"อไม่ตากว่
ํ า
ราคาตลาด
16,600 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการซื"อยางรถยนต์เพีอเปลียน
อะไหล่ยางรถยนต์ โดยกําหนดราคาไม่ตาํ
กว่าราคาตลาด
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บริษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2558

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
ซื"อสิ นค้า
- น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ แ ล ะ น า ง นิ ตย า
สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุ ้น
รวมกันร้ อยละ 10 ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญ
เซอร์วสิ จํากัด
- นายชั ย สิ ทธิ• และ นางธั ญ ญรั ต น์
สัมฤทธิ วณิ ชชา ถือหุ ้นรวมกันร้ อยละ 10
ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
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-

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2559
350 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มีการซื"อวัสดุสิ"นเปลืองสําหรับซ่อม
บํารุ งยานพาหนะ ซึงราคาขายกําหนดราคา
โดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด
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บริษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ องบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินทีปรากฏ
ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ งจัดทําขึ"นตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบและ
ประมาณการทีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั"งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทีเป็ นอิสระ ดังนั"น จึงสะท้อนฐานะทาง
การเงินและผลการดํดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทีเป็ นจริ ง โปร่ งใสและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริ ษ ัท ยัง ได้จัด ให้มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสม และมี
ประสิ ทธิผล เพือให้มนใจได้
ั
วา่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซึงทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ และป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนิ นการทีผิดปกติอย่างมีนยั สําคัญ โดยได้แต่งตั"งคณะกรรมการตรวจสอบซึ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินทีถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที
บภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที
เกี ยวข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ โดยความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกับ เรื องดัง กล่ า วปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี ฉบับนี"แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่
นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชือมันต่อความน่าเชือถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
ในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)

นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
(ประธานกรรมการ)
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นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
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13. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิรดา
จารุ ตกานนท์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธี รศักดิ• สว่างเนตร และนายโกวิท คริ สธานิ นทร์ ซึ งกรรมการตรวจสอบ แต่ละ
ท่านเป็ นผูท้ ี มี ความรู ้ ความเชี ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิ น การตลาด การบริ หารจัดการองค์กร รวมทั"งธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิทีดีสาํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามขอบเขต หน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั"ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบถ้วนทุกครั"ง โดยเป็ นการ
ประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีท" งั หมด และได้มีการหารื อร่ วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบบัญชี และผูต้ รวจติดตามภายใน ในประเด็นทีมีความสําคัญต่อการตรวจสอบงบการเงิน ซึงสรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิ
หน้าที ได้ดงั นี"
สอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ นสําหรับปี 2559ร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายบริ หาร พร้อมหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม เพือให้มนใจว่
ั างบการเงินได้จดั ทําขึ"นอย่าง
ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื อถือได้
สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศทีเกียวข้อง รวมทั"งพิจารณาการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและกรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินทีมี
การปรับปรุ งทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
สอบทานรายการที>เกี>ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย ในกรณี ที
เกิ ดรายการที เกี ยวโยงกัน หรื อรายการที อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน เพือให้มนใจได้
ั
วา่ ได้ดาํ เนินตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด โดยบริ ษทั ฯ ได้ถือ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในปี
2559โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี ซึ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความเห็นสอดคล้อง
กันว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญ ทั"งนี"คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และเหมาะสม การดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารสอดคล้องกับนโยบาย และอํานาจอนุมตั ิทีกําหนดไว้
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมตั ิขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2560 ซึ งได้จดั ทําขึ"นบนพื"นฐาน
ของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตทีครอบคลุมระบบงานต่างๆ ทีสําคัญของบริ ษทั และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
โดยให้ผตู ้ รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
การสอบทานการบริหารความเสี>ยง ทบทวนกับฝ่ ายบริ หารในเรื องการบริ หารความเสี ยง และติดตามการดําเนินการ รวมทั"งเสนอให้
มีการกําหนดกระบวนการบริ หารความเสี ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผล เพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี ยงอย่างต่อเนื อง และ
พิจารณาการป้ องกันและจัดการความเสี ยงสําคัญของธุรกิจทั"งปั จจุบนั และทีอาจเกิดขึ"นในอนาคต พร้อมทั"งกําหนดมาตรการเพิมเติม
เพือการปรับปรุ งให้ดียงขึ
ิ "" น
การสอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที>
เกี>ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฎิบตั ิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนิ น
ธุรกิจอย่างสมําเสมอ เพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด รวมทั"งการปฎิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ด้วย
ความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที ดี ทั"งนี" เพือสร้างความน่าเชือถือให้แก่ผูล้ งทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่ งตั+งบุคคลซึ>งมีความเป็ นอิสระเพื>อทําหน้ าที>เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2560 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู ้ทางด้านธุ รกิ จและประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั ิจากที ประชุมใหญ่สามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ให้แต่งตั"ง นาย
สมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน หรื อ นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรื อ นายธี รศักดิ• ฉัวศรี สกุล เลขทะเบียน 6624
หรื อ นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ• เลขทะเบียน 6977 หรื อ นายนริ นทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 จากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2560
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2560
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
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14. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลประกอบการโดยรวมในปี 2559 ดีกว่าปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตทีลดลง ทําให้มีกาํ ไรต่อหน่วยที
ดีกว่าปี 2558 สําหรับผลประกอบการของไตรมาส 4 ปี 2559 ลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับไตรมาส 3 ปี เดียวกัน เนื องมาจากยอดขายที
ปรับตัวลดลงและต้นทุนวัตถุดิบทีเริ มปรับตัวสู งขึ"น รวมถึงเป็ นช่วงสิ" นปี ซึ งเป็ นช่วงที มีการให้ส่วนลดกับลูกค้าที ปิ ดเป้ าการซื" อ
สิ นค้าได้ แต่ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริ ษทั เริ มได้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนิติบุคคลตามสิ ทธิ ทีได้จาก BOI จึงทําให้อตั รากําไร
สุ ทธิ หลังภาษีลดลงในสัดส่ วนทีน้อยกว่าอัตรากําไรขั"นต้น แต่ถา้ เปรี ยบเทียบผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2559 กับไตรมาส 4 ปี
2558 จะเห็นว่ามียอดขาย และกําไรสุทธิเพิมขึ"น แม้วา่ กําไรขั"นต้นจะใกล้เคียงกันก็ตาม ทั"งนี"เนืองจากในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจาก
อัตราแลกเปลียน ในขณะทีปี 2558 นั"นบริ ษทั ฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน รวมถึงในปี 2559 บริ ษทั เริ มใช้สิทธิ การยกเว้นภาษีนิติ
บุคคลจากสิ ทธิของ BOI
ในปี 2559 นั"นบริ ษทั ฯ มีรายได้เพิมขึ"นร้อยละ 7.35 เมือเทียบกับ ปี 2558 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริ ษทั มีรายได้รวม
855.47 ล้านบาท ถึงแม้จะมีรายได้เพิมขึ"น แต่ยงั ไม่บรรลุตามเป้ าหมายทีตั"งไว้คือ 1,000 ล้านบาท ทั"งทีปริ มาณขายเพิมขึ"น เนื องจาก
ราคาขายต่อหน่วยโดยเฉลียนั"นตํากว่า ราคาขายในปี 2558 แต่อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ สามารถทําให้ผลกําไรเติบโตขึ"นได้แม้ราคาขาย
เฉลียจะตําลงก็ตาม

รายได้รวม (พันบาท)
กําไรสุทธิหลังภาษี (พันบาท)
อัตรากําไรขั"นต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

2558
796,892
34,223
14.51
4.29

2559
ไตรมาส 4/2558 ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559
855,465
211,461
221,389
216,433
54,851
9,389
18,239
14,094
15.55
14.50
17.15
14.25
6.41
4.44
8.24
6.51

ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริ ษทั เริ มใช้งาน Solar rooftop ซึ งส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ าลดลงมากกว่า 1ล้านบาท โดยในปี
2559 บริ ษทั มีการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop ทําให้มีหนี"สินในส่วนของการลงทุนดังกล่าวประมาณ 44.5 ล้านบาท โดยคาดว่า
จะชําระคืนหมดภายในปี 2564
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ข้ อมูลสํ าหรับนักลงทุน
15. ข้ อมูลพืน+ ฐานสําหรับนักลงทุน
ชือย่อ
NDR
เลขทะเบียนบริ ษทั
0205547017955
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์
เว็บไซต์
www.ndrubber.co.th
ปี ทีก่อตั"ง
2533
วันแรกทีซื"อขายหุน้
15 มกราคม 2558
ในตลาดหลักทรัพย์
ทีตั"งสํานักงานใหญ่
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัสนิคม
อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
ทุนจดทะเบียน
322.50 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 215.00 ล้านบาท
มูลค่าหุน้ ทีตราไว้
หุน้ สามัญ หุน้ ละ 1 บาท
หุน้ บุริมสิทธิ
ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
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ติดต่ อ
สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 038-160707
โทรสาร 033-047348
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 103
โทรสาร 033-047348
อีเมล : pimwan@ndrubber.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108
โทรสาร 033-047348
อีเมล : accfin@ndrubber.co.th
ประธานกรรมการอิสระ
อีเมล :auditcom@ndrubber.co.th
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เอกสารแนบ 1
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