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บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด 

“ด้วยสํานึกในพระมหากรุณา ธิคุณพระ บาทสม

ข้าพระพุทธเจ้าในนามของ บริษทั เอ็น

เป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปวง

ข้าพระพุทธเจ้าทั)งหลาย ขอตั)งจิตปฏญิาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ

ในการปฏิบัติงาน และตั)งใจมั.นในการปฏิบัติหน้าที.เพื.อให้เกิดประโยชน์สุข

ประชาชนสืบไป 

 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที.สุดไม่ได้ 

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษทั 

 

สารจากคณะกรรมการ 

    นายพงษ์ศักดิ�  สวสัดิ�วรรณ 

ประธานกรรมการ 

    

 

รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

พระมหากรุณา ธิคุณพระ บาทสมเด็จพระป รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ช 

ในนามของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ

เป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปวง

ข้าพระพุทธเจ้าทั)งหลาย ขอตั)งจิตปฏญิาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระราชดํารัส และพระราชดําริ ที.ได้เคยพระราชทานไว้เป็นเครื.องยึดเห

ในการปฏิบัติงาน และตั)งใจมั.นในการปฏิบัติหน้าที.เพื.อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประเทศชาติและ

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที.สุดไม่ได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า

 เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2559 ที
ผา่นมา ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และ
เศรษฐกิจโลก โดยรวมยงัคงมีสภาวะตกตํ
า แต่พวกเราชาว บริษทั เอ็น
ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) ยงัคงมุ่งมั
นในการ
ช่วยกนันาํพาบริษทัฯ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพน้
จะเห็นไดจ้าก ยอดขายในปี 2559 มีมูลค่าสูงกวา่ในปี 
52.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.65 เช่นเดียวกบัผลกาํไร ของปี 
สูงกวา่ ปี 2558 ถึงประมาณ 21.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
 สําหรับในปี 2560 นั?น ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่า สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที
ดีขึ?น พวกเราชาว 
บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ยงัยนืยนั และสัญญาที
จะพฒันา
องค์กร ในด้านต่างๆ ทั?งด้านบุคลากร วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการ
ควบคุม รวมทั?งการบริหารและจัดการต่างๆ เพื
อนําพาบริษทัฯ ให้
กา้วหน้าเขา้สู่ยุค THILAND 4.0 และยงัคงมุ่งมั
นในการดาํเนินธุรกิจ
เพื
อนาํความสาํเร็จมาสู่บริษทัฯ อยา่งย ั
งยืน เพื
อผลประโยชน์สูงสุดของ
ผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

 
 
 

 

หาภูมิพลอดุลยเด ช 

และบริษทัในเครือ ต่างรู้สึกเสียใจ

เป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปวง

ข้าพระพุทธเจ้าทั)งหลาย ขอตั)งจิตปฏญิาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนําแนวทาง

ที.ได้เคยพระราชทานไว้เป็นเครื.องยึดเหนี.ยว

แก่ประเทศชาติและ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

และบริษทัในเครือ” 

ที
ผา่นมา ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจ ภายในประเทศ และ
เศรษฐกิจโลก โดยรวมยงัคงมีสภาวะตกตํ
า แต่พวกเราชาว บริษทั เอ็น.

ยงัคงมุ่งมั
นในการดําเนินกิจการ เพื
อ
ต่างๆ ให้ผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดี ดงั

มีมูลค่าสูงกวา่ในปี 2558 ถึงประมาณ 
เช่นเดียวกบัผลกาํไร ของปี 2559 ที


ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 63.93 
นั?น ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่า สภาพ

เศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที
ดีขึ?น พวกเราชาว 
ยงัยนืยนั และสัญญาที
จะพฒันา

วิธีการปฏิบัติงาน ระบบการ
เพื
อนําพาบริษทัฯ ให้

และยงัคงมุ่งมั
นในการดาํเนินธุรกิจ
เพื
อนาํความสาํเร็จมาสู่บริษทัฯ อยา่งย ั
งยืน เพื
อผลประโยชน์สูงสุดของ
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การประกอบธุรกจิ 
1. วสัิยทศัน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ  

 บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) “NDR” เป็นบริษทัที�เริ�มก่อตั"งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา โดยเริ�มตน้ผลิต
ยางรถจกัรยานยนต ์ตั"งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที�ผา่นมา “NDR” ผลิตยางรถจกัรยานยนต ์โดย “คาํนึงถึงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รวมทั"งการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ” โดย มี
เป้าหมายที�จะจะเป็นผูน้าํอนัดบัหนึ�งของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจกัรยานยนต ์ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์เทคนิคการผลิต และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  
 

2. ข้อมูลสําคญัทางการเงนิ 

 

 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท % ล้านบาท % 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

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 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

กาํไรสาํหรับงวด 46.27 5.81 34.38 4.31 56.36 6.59

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 45.66 5.74 34.19 4.29 56.05 6.55

ส่วนไดเ้สียที�ไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม 0.61 0.08 0.19 0.02 0.31 0.04

กาํไรต่อหุ้นขั+นพื+นฐาน

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.32 - 0.16 - 0.26              -

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ"าหนกั (หุ้น) 141,657,534 - 212,328,767 - 215,000,000 -

งบการเงนิรวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559

งบแสดงฐานะการเงนิ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รวมสินทรัพย์ 638.12 100.00          671.55          100.00          746.68 100.00

รวมหนี" สิน 432.57 100.00 278.75 100.00 310.61 100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทุนจดทะเบียน 150.00          72.97 215.00 54.73 215.00 49.30

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ -                -                104.81 26.68            104.81 24.04

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 55.55            27.03 73.00 18.58 116.26 26.66

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 205.55          100.00 392.81 100.00 436.07 100.00

งบการเงนิรวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559
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งบแสดงฐานะการเงนิ   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราส่วนสําคญัทางการเงนิ 

 

อตัราส่วนสําคญัทางการเงนิ

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร

อตัรากาํไรขั"นตน้ (%)

อตัรากาํไรสุทธิ (%)

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%)

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัราส่วนหนี" สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า

อตัราการจ่ายเงินปันผลกาํไรประจาํปี (%) 

 

มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

          งบกาํไรขาดทุน 

     

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

เท่า)

39.13                                39.30

2.10 0.71

10.28                                7.67                                  

1.25                                  1.19                                  

7.25 5.12

5.88                                  4.34                                  

22.51                                8.75                                  

16.00                                14.51                                

งบการเงนิรวม

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

หน้า 2 

 
N/A

0.71

11.40

1.15

7.55

6.68

12.93

15.55

ณ 31 ธ.ค. 2559
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บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

3. โครงสร้างรายได้และลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
3.1 ผลประกอบการ 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นดงันี"  
- โครงสร้างรายไดแ้บ่งตามภูมิศาสตร์ 

 
 

- โครงสร้างรายไดแ้บ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจบริษทัฯ  

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ คือยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์และมีชิ"นส่วนยานยนตที์�ผลิตจากยาง ซึ� งผลิตและ
จาํหน่ายโดย บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) (บริษทัยอ่ย) รายละเอียดดงันี"  

- ยางนอกรถจกัรยานยนต์ 
บริษทัฯ ผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต ์โดยตอบสนองความตอ้งการใชง้านของผูบ้ริโภค 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� งมีการออกแบบลายดอกยางให้เหมาะกบั
สภาพการใชง้านกบัรถแต่ละประเภท เช่น 
      
 SPORTY 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 374.13 46.99 369.70 46.38 396.51 46.35

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 413.13 51.89 422.01 52.95 447.80 52.35

รายไดจ้ากการขายรวม 787.26 98.89 791.71 99.33 844.31 98.70

รายไดอื้�นๆ 8.87 1.11 5.32 0.67 11.15 1.30

รายไดร้วม 796.13 100 797.03 100 855.46 100.00

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยางนอกรถจกัรยานยนต์ 455.2 57.84 474.44 59.93 481.50 56.29

ยางในรถจกัรยานยนต์ 209.4 26.61 182.51 23.05 239.34 27.98

แบตเตอรี�รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 43.81 5.57 55.36 6.99 70.29 8.22

ชิ"นส่วนยานยนตที์�ผลิตจากยาง 41.37 5.26 49.33 6.23 53.19 6.22

รายไดอื้�นๆ 37.22 4.73 30.07 3.8 11.15 1.30

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

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



 

2016 Annual Report   รายงานประจําปี 2559  

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน

         BECKHAM  

 
 
 
 
 

 
 
 

- ยางในรถจกัรยานยนต์ 
ยางในรถจกัรยานยนตที์�บริษทัฯ ผลิตและจาํหน่าย 
 

- แบตเตอรี> 
เนื�องจากบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  ทั"งสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ตั"งแต่เริ�มก่อตั"งบริษทั โดย

เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  ยี�ห้อ FB และ 3
จาํหน่าย และเป็นการซื"อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี�รถจกัรยานยนต์จะจาํหน่ายให้กบัตวัแทนจาํหน่าย ซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ตวัแทนจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์อยูแ่ลว้

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

 

มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

              ND307

 
 

 

 

 

ยางในรถจกัรยานยนตที์�บริษทัฯ ผลิตและจาํหน่าย มีหลายขนาดตามขนาดมาตรฐานวงลอ้ ไดแ้ก่

เนื�องจากบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  ทั"งสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ตั"งแต่เริ�มก่อตั"งบริษทั โดย
3K โดยแบตเตอรี�รถยนต ์ จะจาํหน่ายให้บริษทัที�เกี�ยวโยงกนั 

จาํหน่าย และเป็นการซื"อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี�รถจกัรยานยนต์จะจาํหน่ายให้กบัตวัแทนจาํหน่าย ซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ตวัแทนจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์อยูแ่ลว้ 

Type 
TL 
TL 
TL 

Size Load/Speed
70/90-17 38P.

หน้า 4 

ND307 

มีหลายขนาดตามขนาดมาตรฐานวงลอ้ ไดแ้ก่ 

 

เนื�องจากบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  ทั"งสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ตั"งแต่เริ�มก่อตั"งบริษทั โดย
จะจาํหน่ายให้บริษทัที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อเพิ�มช่องทางการ

จาํหน่าย และเป็นการซื"อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี�รถจกัรยานยนต์จะจาํหน่ายให้กบัตวัแทนจาํหน่าย ซึ� งส่วนใหญ่เป็น

Load/Speed Type 
38P. TT 
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- ชิ+นส่วนยานยนต์ที>ผลติจากยาง
ชิ"นส่วนยานยนตที์�ผลิตจากยาง เป็นผลิตภณัฑที์�ผลิ

วตัถุดิบหลกัในการผลิตชิ"นส่วนดงักล่าว คือ ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ลกัษณะชิ"นงานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
ตามวธีิการผลิต คือ 

 
ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจากกระบวนการอดัขึ"นรูป 

(Compression) เป็นการขึ"นรูปโดยการใช้เครื� องอดัขึ"นรูป 
โดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิ"นงานที�ได้จะมีลักษณะเหมือน
แม่พิมพที์�ใช ้ชิ"นงานในกลุ่มนี" ไดแ้ก่ โอริง
และบุช เป็นตน้ 

 
 
ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจากกระบวนการอัดรีด 

(Extrusion) เ ป็นกระบวนการผลิตชิ"นส่วนยาง โดย
กระบวนการ อดัรีดผ่านหัวดายน์ รูปร่างชิ"นงานจะเป็นไป
ตามแบบของหัวดายน์ ชิ"นงานในกลุ่มนี" ไดแ้ก่ ยางรองขอบ
ประตู, ยางขอบกระจก และท่อลาํเลียงต่างๆ เป็นตน้

 
 

ผลติภณัฑ์ใหม่ 2559 

 

  

รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

ชิ+นส่วนยานยนต์ที>ผลติจากยาง 
ชิ"นส่วนยานยนตที์�ผลิตจากยาง เป็นผลิตภณัฑที์�ผลิตโดย บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย โดย

วตัถุดิบหลกัในการผลิตชิ"นส่วนดงักล่าว คือ ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ลกัษณะชิ"นงานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจากกระบวนการอดัขึ"นรูป 
เป็นการขึ"นรูปโดยการใช้เครื� องอดัขึ"นรูป 

โดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิ"นงานที�ได้จะมีลักษณะเหมือน
แม่พิมพที์�ใช ้ชิ"นงานในกลุ่มนี" ไดแ้ก่ โอริง, ซีล, ปะเก็นยาง  

 ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจากการอดัขึ"นรูป 
 

ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจากกระบวนการอัดรีด 
เป็นกระบวนการผลิตชิ"นส่วนยาง โดย

รูปร่างชิ"นงานจะเป็นไป
ตามแบบของหัวดายน์ ชิ"นงานในกลุ่มนี" ไดแ้ก่ ยางรองขอบ

ยางขอบกระจก และท่อลาํเลียงต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 5 

อินเตอร์พาร์ท จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย โดย
วตัถุดิบหลกัในการผลิตชิ"นส่วนดงักล่าว คือ ยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ลกัษณะชิ"นงานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

 
 
 

ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจากการอดัขึ"นรูป (Compression) 

ชิ"นส่วนยางที�ผลิตจากการอดัรีด (Extrusion) 
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3.3 สภาพการแข่งขนัและแนวโนม้สภาวะอุตสาหกรรม 
1) การจดัจาํหน่าย 

- สินค้าประเภทยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์ของบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี"  

ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ซึ�งกระจายอยูท่ั�วประเทศ โดย
ตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวจะจาํหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนตไ์ปยงัผูบ้ริโภคสาํหรับเป็นยางทดแทนยางที�สึกหรอ ลูกคา้
กลุ่มนี"  ไดแ้ก่ ร้านอะไหล่รถจกัรยานยนต ์ซึ�งจะขายต่อใหร้้านซ่อมรถจกัรยานยนตห์รือผูบ้ริโภคทั�วไป ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ชื�อ 
ND Rubber 
รับจา้งผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็นการผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ ภายใต้
เครื�องหมายการคา้ที�ผูว้่าจ้างกาํหนด ซึ� งปัจจุบนั บริษทัรับจา้งผลิตอยู่ 3 ยี�ห้อ ได้แก่ June และ YTEQ, รวมถึงการผลิตยาง
รถจกัรยานยนตเ์พื�อนาํไปประกอบรถจกัรยานยนต ์ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ ND Rubber ให้กบัลูกคา้ ซูซูกิ (Suzuki) ซึ� งเป็นผูผ้ลิต
รถจกัรยานยนตช์ั"นนาํ  
กลุ่มผูผ้ลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกคา้กลุ่มนี" เป็นลูกคา้หลกัของบริษทั โดยปัจจุบนั มีลูกคา้ในกลุ่มนี"  2 รายคือ Fung Keong Rubber 
Manufactory (M) Sdn. Bhd. ซึ� งเป็นลูกคา้รายใหญ่ ที�ประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯ รับจา้งผลิตยางนอกภายใตเ้ครื�องหมาย FKR 
และลูกคา้ CEAT ซึ�งเป็นลูกคา้ ที�ประเทศอินเดีย ซึ�งบริษทัฯ รับจา้งผลิตยางนอก ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ CEAT   
ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็นการส่งออกภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ ND Rubber ซึ�งลูกคา้กลุ่มนี" ไดแ้ก่ลูกคา้ที�อยูใ่นประเทศ 
ลาว  พม่า ฟิลิปปินส์ ญี�ปุ่น และ อินเดีย เป็นตน้ ลูกคา้กลุ่มนี" เป็นลูกคา้ที�อยู่ต่างประเทศ ซึ� งจะนําเขา้สินคา้ เพื�อไปจาํหน่ายต่อ
ภายในประเทศนั"นๆ 

- สินค้าประเภทแบตเตอรี> 
สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้เป็น 2 กลุ่ม ดงันี"  

ลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�รถจกัรยานยนต ์ ไดแ้ก่ ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ที�กระจายอยูท่ั�วประเทศ ซึ� งเป็นกลุ่มเดียวกบักลุ่มจดั
จาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต ์โดยตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวจะขายต่อไปยงัร้านซ่อมต่อไป 
บริษทัที�เกี�ยวโยงกนั ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มที�ไดรั้บสมัปทานการซ่อม และดูแลรถเมล ์ขสมก. ซึ� งจาํเป็นตอ้งซื"อแบตเตอรี�รถยนตเ์พื�อ
การซ่อมแซม และเปลี�ยนแทน เพื�อการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็นการซื"อใชภ้ายใน
กิจการ เพื�อนาํไปเปลี�ยนยานพาหนะที�ใชใ้นกิจการของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนันั"นๆ 

- สินค้าประเภทชิ+นส่วนยานยนต์ที>ผลติจากยาง 
 สินคา้ประเภท ชิ"นส่วนยานยนต์ที�ผลิตจากยาง เป็นสินคา้ที�ผลิตโดย NDI ซึ� งลูกคา้ในกลุ่มนี" จะเป็น ผูผ้ลิตชิ"นส่วนและ
อุปกรณ์ลาํดบัที� 1 หรือ 2 (First Tier หรือ Second Tier) เช่น บริษทั ไทยซมัมิท มิทซูบะ อีเลค็ทริค แมนูแฟ็คเจอริ�ง จาํกดั บริษทั แอร์
โรคลาส จาํกดั เป็นตน้  

2) กาํลงัการผลิตและการจดัหาผลิตภณัฑ ์
ปัจจุบนั บริษทัมีโรงงานตั"งอยู่ที�  จังหวดัชลบุรี โดยมีพื"นที�ทั" งหมด 88 ไร่ 1 งาน 31 ตารางเมตร ซึ� งพื"นที�ใช้

สาํหรับการดาํเนินงานประมาณ 50% ของพื"นที�ทั"งหมด ซึ�งประกอบดว้ย 5 อาคารหลกั ไดแ้ก่ โรงผลิตยางในและยางนอก, โรงผลิต
สาํหรับ NDI, อาคารผสมยาง, อาคารคลงัสินคา้ และอาคารสาํนกังาน และโรงอาหาร โดยมีอตัรากาํลงัการผลิตดงันี"   
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ลาํดับ ผลิตภณัฑ์ ดําเนนิงานโดย หน่วย 2557 2558 2559

ยางนอก NDR เสน้/ปี

ปริมาณการผลิตสูงสุด 2,400,000               3,000,000          3,500,000      

ปริมาณการผลิตจริง 2,170,325               2,331,142          2,577,056      

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต % 90.43                      77.70                 73.63

ยางใน NDR เสน้/ปี

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

ปริมาณการผลิตจริง 4,960,840               4,539,486          4,449,016      

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต % 68.90                      63.05                 61.79

ผลิตภณัฑ์ชิ+นส่วนยาง NDI กก./ปี

ปริมาณการผลิตสูงสุด 171,000                  448,200             603,000         

ปริมาณการผลิตจริง 157,743                  338,160             458,460         

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต % 92.25                      75.45                 76.03

1

2

3

 
 

3) วตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต 
  วตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ในปี 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี"  

 วตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ในปี 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี"  
ยางธรรมชาติ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 20.16 ของมูลค่าของวตัถุดิบที�สั�งซื"อทั"งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางที�มาจากตน้

ยางพารา ซึ�งซื"อภายในประเทศทั"งหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์
ผงคาร์บอน (เขม่าดาํ) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 16.15 ของมูลค่าของวตัถุดิบที�สั�งซื"อทั" งหมด ผลิตจาก By product จาก

กระบวนการกลั�นนํ" ามนั เขม่าดาํ เป็นสารช่วยเสริมความแขง็แรงใหก้บัยางที�นาํมาผลิตชิ"นงาน 
ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 21.32 ของมูลค่าของวตัถุดิบที�สั�งซื"อทั"งหมด ยางสังเคราะห์ เป็นวตัถุดิบที�สั�งซื"อจาก

ต่างประเทศ นาํมาใชเ้พื�อเสริมคุณสมบติัพิเศษใหก้บัชิ"นงาน เพิ�มเติม เช่นคุณสมบติัการทนการสึกหรอ และ การทนนํ" ามนั เป็นตน้ 
ไนล่อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 12.47 ของมูลค่าของวตัถุดิบที�สั�งซื"อทั"งหมด นาํมาใชส้าํหรับการผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต ์

เพื�อเพิ�มความแขง็แรง ใหก้บัผลิตภณัฑ ์
ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 2.83 ของมูลค่าของวตัถุดิบที�สั�งซื"อทั"งหมด โดยลวดดงักล่าวนาํมาเป็นส่วนประกอบสาํหรับการ

ผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต ์ซึ�งทาํหนา้ที�เป็นตวัรักษารูปทรง และเพิ�มความแขง็แรงใหก้บัตวัยางรถจกัรยานยนต ์
สารเคมีต่างๆ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 21.69 ของมูลค่าของวตัถุดิบที�สั�งซื"อทั"งหมด สารเคมี เหล่านี"  เป็นสารที�ช่วยใหย้างคงรูป  
จุ๊บวาลว์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 5.38 ของมูลค่าของวตัถุดิบที�สั�งซื"อทั"งหมด จุ๊บวาลว์ เป็นส่วนประกอบสาํหรับยางใน เพื�อใช้

เติมลม ส่วนใหญ่สั�งซื"อจากต่างประเทศ   
 ในการสั�งซื"อวตัถุดิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายนั"น แผนกจดัซื"อจะจดัทาํขอ้มูลเปรียบเทียบเงื�อนไขของผูผ้ลิต
และผูจ้ดัจาํหน่ายปีละครั" ง เพื�อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสําหรับการสั�งซื"อ หากมีผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่เขา้มาในช่วงระหว่างปี 
บริษทัจะดาํเนินการเปรียบเทียบกับผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายเดิมที�มี และจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลไว ้ทั" งนี" บริษทัมีนโยบายการ
กระจายการสั�งซื"อ และจะลดสดัส่วนการสั�งซื"อหากพบวา่ เริ�มมีการสั�งซื"อวตัถุดิบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึ�งมากเกินไป และจะ
พิจารณาเรื�องคุณภาพวตัถุดิบเป็นปัจจยัสาํคญั ในปัจจุบนับริษทัไม่มีการพึ�งพิงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอด
การสั�งซื"อวตัถุดิบทั" งหมด บริษทัไม่มีนโยบายการทาํสัญญาซื"อขาย กับผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดจาํหน่าย แต่สําหรับวตัถุดิบหลกั คือยาง
ธรรมชาติ นั"น บริษทัฯ จะใชว้ธีิการจองซื"อล่วงหนา้ ประมาณ 2 เดือน ทาํใหล้ดความเสี�ยงจากการผนัผวนของราคา 
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4) สภาพการแข่งขนัและแนวโนม้สภาวะอุตสาหกรรม 
4.1) สภาพการแข่งขนัของตลาด 

- ตลาด OEM (Original Equipment Manufacturer) 
 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจทั"งในประเทศและเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรม

ยานยนตโ์ลกมีปริมาณการจาํหน่ายลดลงในเกือบทุกภูมิภาคของโลก สาํหรับประเทศไทยนั"น ในปี 2559 มีการผลิตรถจกัยานยนต ์
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.ย.) จาํนวน 435,776 คนั ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าคิดเป็น ร้อยละ 1.49 จาก
สภาวะดงักล่าวบริษทัฯ ไดมี้แนวนโยบายในการหาลูกคา้ในตลาด OEM ทั"งในประเทศ และต่างประเทศเพิ�มมากขึ"น รวมทั"งเสนอ
ผลิตภณัฑใ์หม่ใหก้บัลูกคา้กลุ่มเดิม 

- ตลาดทดแทน REM (Replacement Equipment Market) 
ในปี 2559 ตลาด REM ในประเทศมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรง เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ซบเซา เนื�องจาก

กาํลงัซื"อของผูบ้ริโภคลดตํ�าลง โดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ�งประสบปัญหา ราคาสินคา้ทางการเกษตรตกตํ�า ทั"งราคาขา้ว ยางพารา 
เป็นตน้ ส่งผลใหมี้การแข่งขนักนัระหวา่งผูผ้ลิตเพื�อรักษาฐานลูกคา้และแยง่ชิงความไดเ้ปรียบในตลาด 

อยา่งไรก็ดี เนื�องจากบริษทัฯ มีการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี รวมทั"งการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และการให้บริการที�ดีคงที�
สมํ�าเสมอ ประกอบกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ และการจดักิจกรรมให้ความรู้กบัผูบ้ริโภค ผ่านตวัแทนจาํหน่ายที�
กระจายอยูท่ั�วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทาํใหบ้ริษทัฯ ยงัคงรักษายอดขาดจากลูกคา้กลุ่มดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

นอกจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ มีการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ โดยผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นวตักรรมที�ใชท้ดแทนยางใน 
ภายใตชื้�อ AIR LOCK ซึ�งไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ๆ เพิ�มขึ"นดว้ย  
 

4.2) แนวโนม้ของอุตสาหกรรม 
ตลาดยางรถจกัรยานยนตน์ั"นจะเป็นไปตามอุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนต ์โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 

2559 อุตสาหกรรมการการผลิตรถจกัรยานยนตช์ะลอตวัเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนตลาดส่งออกชะลอตวัตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลก นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนตแ์ลว้ สภาพเศรษฐกิจ และคู่แข่งทางการคา้ ก็ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดยางรถจกัรยานยนตเ์ช่นกนั  

สาํหรับประมาณการอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตข์องปี 2560 นั"น คาดวา่การผลิตรถจกัรยานยนตจ์ะขยายตวั ประมาณร้อย
ละ 10 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนตป์ระมาณ 2,000,000 คนั เนื�องจากเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกมี
แนวโนม้ปรับตวัดีขึ"นทั"งนี"  จากปริมาณการผลิต ที�คาดการณ์ไวข้า้งตน้จะเป็นการผลิตเพื�อจาํหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-
90 และการผลิตเพื�อการส่งออกร้อยละ 10-151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 ที>มา : รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโนม้ปี 2560 โดย สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตารางแสดงจาํนวนรถจกัรยานยนตที์�ผลิตในประเทศไทย 

 

ที>มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
กราฟแสดงปริมาณการผลิต และจาํหน่าย ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย 

 

 
 
ที>มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ม.ค.-ต.ค.

รถจักรยานยนต์ 1,842,708   1,801,590   536,903      433,564      405,394      425,729      461,350      437,113      462,865      1,516,811   

YoY(%) -16.94 -2.23 9.94 -7.67 -4.97 -7.07 -14.07 0.82 14.18 -0.28

QoQ(%) - - 17.2 -19.25 -6.50 5.02 8.37 -5.25 5.89 -

รถจักรยานยนตแ์บบครอบครวั 1,483,993   1,425,734   423,623      343,422      330,651      328,038      334,939      335,698      359,323      1,144,487   

YoY(%) -20.73 -3.93 7.45 -9.81 -3.44 -10.51 -20.93 -2.25 8.67 -5.6

QoQ(%) - - 15.56 -18.93 -3.72 -0.79 2.10 0.23 7.04 -

รถจักรยานยนตแ์บบสปอร์ต 358,715      375,856      113             90,142        74,743        97,691        126,411      101,415      103,542      372,324      

YoY(%) 3.54 4.78 20.33 1.46 -11.21 6.71 11.59 12.51 38.53 20.57

QoQ(%) - - 23.74 -20.43 -17.08 30.7 29.4 -19.77 2.10 -

2559

หน่วย : คนั

2558
2557 2558

6,476 6,302
6,943 6,723

7,537 7,408 7,350
6,739

7,415 6,951 7,133

4,608 4,556
4,976 5,090 5,089 4,858 5,036 5,276 5,455 4,981 5,098

Q1/57 Q2/57 Q3/57 Q4/57 Q1/58 Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 Q2/59 Q3/59

ยางนอกรถจกัรยานยนต ์(ผลิต) ยางนอกรถจกัรยานยนต ์(ขาย)

8,232 8,543
9,585 10,014

10,993 10,623 11,023
10,332 10,569 11,025 10,987

5,633 5,508
6,470 6,257

7,223 7,150 7,623 7,214 7,325 7,584 7,322

Q1/57 Q2/57 Q3/57 Q4/57 Q1/58 Q2/58 Q3/58 Q4/58 Q1/59 Q2/59 Q3/59

ยางในรถจกัรยานยนต ์(ผลิต) ยางในรถจกัรยานยนต ์(ขาย)

หน่วย : พนัเสน้ 

หน่วย : พนัเสน้ 



 

2016 Annual Report   รายงานประจําปี 2559  หน้า 10 

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษทัฯ มีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ดงันี"  
- ยึดมั�นในคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นสําคญั ดังจะเห็นได้จากการได้รับรองคุณภาพต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานมอก.

(มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (ประเทศ
มาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยโุรป) BIS (มาตรฐานอุตสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) เป็นตน้   

- มุ่งมั�นที�จะลดตน้ทุนในการผลิต โดยยงัคงคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ว ้เช่นการเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ความอตัโนมติัมากขึ"น การติดตั"งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพื�อ
ลดการใชพ้ลงังานจากการไฟฟ้าที�มีราคาแพงกวา่ เป็นตน้ 

- คิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดเพื�อเป็นการสร้างใหผู้บ้ริโภครู้จกัแบรนด ์และสร้างความแปลกใหม่ใหต้ลาด 
- ศึกษาแนวหาแนวทางการเพิ�มรายไดใ้หบ้ริษทัฯ เพิ�มเติม โดยการลงทุนในบริษทัร่วม หรือก่อตั"งบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

 
4. การเปลี>ยนแปลงและพฒันาการที>สําคญั 

ปี 2557 

• สร้างสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ และโกดงัเพื�อเก็บสินคา้ – มนีาคม 

• ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการจดัซื"อกบับริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั เพื�อผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต์ในการขยาย
ตลาด OEM ภายในประเทศ –เมษายน 

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยเปลี�ยนชื�อเป็น “บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)” และจดทะเบียน
เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว ้เป็นหุ้นละ 1 บาท และเพิ�มทุนจดทะเบียนรวม เป็น 215 ลา้นบาท เพื�อเตรียมพร้อมนาํหุ้น
สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ –พฤษภาคม 

ปี 2558 

• นาํหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ - มกราคม  

• ก่อสร้างอาคารสาํหรับผสมยาง และติดตั"งเครื�องผสมยางเพิ�มเติม อีก 1 เครื�อง เพื�อขยายกาํลงัการผลิตยางนอกและยางใน
รถจกัรยานยนต ์–พฤษภาคม 

• ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั บริษทั CEAT Limited ซึ� งเป็นลูกคา้ในประเทศอินเดีย สาํหรับการผลิตยางนอก ภายใตเ้ครื�องหมาย
การคา้ “CEAT” -พฤษภาคม 

ปี 2559 

• มีการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ ซึ�งเป็นนวตักรรมสาํหรับทดแทนยางใน ภายใตชื้�อ “AIR LOCK” ซึ� งมีความปลอดภยัในการใช้
งาน และมีความประหยดัมากกวา่ยางใน –เมษายน 

• ติดตั"งระบบโซลาร์เซลล ์ บนหลงัคาโรงงาน เพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํลงัการผลิตประมาณ 999 กิโลวตัต ์สาํหรับใช้
ภายในโรงงาน –ตุลาคม 

• เจรจากบัพนัธมิตรทางการคา้เพื�อร่วมทุน ก่อตั"งบริษทั เพื�อผลิตยางลอ้รถบรรทุก – พฤศจิกายน 

• จดัตั"งบริษทัร่วม ในชื�อ บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ"ง จาํกดั เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย ยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์–
ธันวาคม 

 
5. ข้อมูลทั>วไป 

- ข้อมูลทั>วไปของบริษัทฯ 
 ชื�อบริษทั   บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 เลขนิติบุคคล  0107557000179 
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 ทุนจดทะเบียน  322,000,000 บาท (ทุนชาํระแลว้ 215,000,000 บาท) 
 ที�ตั"งสาํนกังานใหญ่  129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220 
    โทรศพัท ์038-160707  โทรสาร  033-047348    www.ndrubber.co.th 
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอรี�รถจกัรยานยนต ์
    และรถยนต ์ 
 ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 108 อีเมลล ์accfin@ndrubber.co.th 
 ติดต่อเลขานุการบริษทั   โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 103 อีเมลล ์pimwan@ndrubber.co.th 
 ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ   อีเมลล ์auditcom@ndrubber.co.th  
(สาํหรับเรื�องร้องเรียน แจง้เบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี) 

- ข้อมูลทั>วไปของบริษัทร่วม 
 ชื�อบริษทั   บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ"ง จาํกดั 
 ที�ตั"งสาํนกังานใหญ่  129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 
    โทรศพัท ์038-160707    โทรสาร  033-047348 
 ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 
 ประเภทธุรกิจ  ประกอบกิจการคา้ เป็นตวัแทนจาํหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นาํเขา้และส่งออก ยางนอกและยาง
    ในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต ์ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์ยางนอกและ
    ยางในรถจกัรยาน 

- ข้อมูลทั>วไปของบริษัทย่อย 
 ชื�อบริษทั   บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
 ที�ตั"งสาํนกังานใหญ่  129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 
    โทรศพัท ์038-160707    โทรสาร 033-047348 
 ทุนจดทะเบียน  6,100,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 
 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายชิ"นส่วนยานยนต ์และชิ"นส่วนสาํหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ที�ผลิตจากยาง  
  
- ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 
ขอ้มูลนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
ที�อยู ่  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์02-0099000 โทรสาร 02-0099991 

 
- ข้อมูลผู้สอบบญัชี  
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
ที�อยู ่:   ชั"น 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั�นส์เพลส  
  ถ.วทิย ุลุมพินี ปทุมวนั จ.กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศพัท ์02-2058222 โทรสาร 02-6543339 
  www.grantthornton.co.th 
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การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
6. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

6.1 โครงสร้างการถือหุน้ 
ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดการถือหุน้ดงันี"  
 

 

 
6.2 ผูถื้อหุน้ 

1) ผูถื้อหุน้ 10 รายแรก (ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

รายชื�อผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559 

จาํนวน (หุน้) ร้อยละ 
กลุ่มสัมฤทธิวณิชชา 2     
นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา 65,541,500 30.48 
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 62,576,100 29.11 
นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 14,252,000 6.63 
นายชยัวฒัน์ สัมฤทธิวณิชชา 130,400 0.06 

รวม 142,500,000 66.28 
ผูถื้อหุน้อื�นที�อยูใ่น 10 ลาํดบัแรก     
1. นายวรีชยั เดชอมรธญั 7,370,000 3.43 
2. นายสมชาย วจิิตรแสงรัตน ์ 5,200,000 2.42 
3. นางเพญ็นิภา ตวงสิทธิสมบติั 2,000,000 0.93 
4. นางเกษสุรีย ์สุนทร 1,845,000 0.86 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 1,494,500 0.70 
6. นายสุพจน์ สื�อสวสัดิ� วณิชย ์ 1,400,000 0.65 
7. นายประภสัร์ เงินรุ่งเรืองโรจน ์ 1,180,000 0.55 
8. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ 986,000 0.46 
9. นายวรวทิย ์เจนธนากลุ 900,000 0.42 
10. นายพชิยั ศิริชยัพฒันา 800,000 0.37 

รวม 23,175,500 10.79 
กลุ่มผูถื้อหุน้รายยอ่ยอื�นๆ 49,324,500 22.93 

รวม 215,000,000 100.00 

                                                           

2 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั 

กลุ่มครอบครัวสมัฤทธิวณิชชา ผูถื้อหุน้อื�นๆ

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

บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากดั 

66.28 %

บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ"ง จํากดั 

50.00 %

33.72 %

91.77 %
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6.3 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) มีผูบ้ริหารหลกัของบริษทัคือ นายชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา และนางธัญญรัตน์ 

สัมฤทธิวณิชชา โดยมี กลุ่มครอบครอบครัว สัมฤทธิวณิชชา เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าว มีธุรกิจหลายประเภท ซึ� งจะมี
รายการที�เกี�ยวโยงระหวา่งกนับา้ง โดยรายการดงักล่าวจะเป็นการทาํธุรกรรมปกติ ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหัวขอ้ รายการระหวา่ง
กนั 

 
6.4 นโยบายในการบริหารบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั"งผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย เพื�อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
กาํหนดนโยบาย และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจที�สาํคญัอยา่งใกลชิ้ด รวมทั"ง ติดตามการทาํงานของบริษทัยอ่ยวา่ไดด้าํเนินการตาม
นโยบายที�บริษทัฯ กาํหนดไว ้ ทั"งนี" ไดมี้ดุลยพินิจไปในแนวทางที�เป็นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการดาํเนินงานความ
คืบหนา้ในทุกๆ ไตรมาส 
 

6.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และ

สาํรองตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะ
ขึ"นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ทั"งนี"  มติของคณะกรรมการบริษทัที�อนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื�อขออนุญาตจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึ�งคณะกรรมการบริษทัมี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้โดยรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ย ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อยละ 100 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรองตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั และหากบริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 
และ/หรือ บริษทัร่วมเพิ�มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมอาจกาํหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที�กาํหนดขา้งตน้ไดห้ากบริษทัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พื�อ
ขยายการดาํเนินงานของบริษทั   
อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา 

ปี  
อตัรากาํไรสุทธิ 

(บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

(บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 

(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. โครงสร้างการจดัการ/ประวตักิรรมการและผู้บริหาร 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ เป็นดงันี"  
 

 
 

7.1 คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีทั"งหมด 7 ท่าน ซึ� งทุกท่านไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามคือ ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาใน

ความผิดที�เกี�ยวกบัทรัพยซึ์�งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั NDR 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ� งมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ

บริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงาน ตลอดจนการกาํหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี�ยง และมี
บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของ NDR  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ กรรมการบริษทั 2 คน ในจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา หรือ 
นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา หรือ นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา ลงลายมือชื�อร่วมกนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

กรรมการบริษทัที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน 
กรรมการบริษทัที�มาจากฝ่ายบริหาร และไดรั้บเงินเดือนจากบริษทัฯ จาํนวน 2 คน คือ นายชัยสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา 

กรรมการผูจ้ดัการ และ นางธญัญรัตน์ สมัฤทิวณิชชา ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ 
กรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ นายธีรศกัดิ�  สวา่งเนตร และ นายโกวิท คริสธานินทร์ ซึ� งมี

จาํนวนเป็นกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั"งหมด โดยกรรมการอิสระทั"ง 3 คน มีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการ
อิสระของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผูจ้ัดการฝ่ายขายใน
ประเทศ

ผูจ้ัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
และ OEM

ผูจ้ัดการฝ่ายวิศวกรรม
เครื�องจกัร

ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน

ผูจ้ัดการฝ่ายผลิต

ฝ่ายผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ฝ่ายผลิตยางในรถจักรยานยนต์
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ตารางการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั" ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย

จาํนวน หนึ� งในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วน
หนึ�งในสาม 

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระนั"นจะใชว้ิธีจบัฉลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนาน
ที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจาํนวนมากกวา่ที�ตอ้งพน้จาก
ตาํแหน่งในคราวนั"น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยวธีิการจบัสลาก ทั"งนี"  กรรมการผูอ้อกตามวาระนั"นๆ อาจถูกเลือกเขา้
รับตาํแหน่งใหม่อีกได ้

 
คณะกรรมการบริษทั 
อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจและหนา้ที�และความรับผิดชอบในการจดัการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบที�สาํคญัไดด้งันี"  
1) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ"นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 
2) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครั" ง 
3) จดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ"นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบบญัชีตรวจสอบ

แลว้ และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติั 
4) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหนึ� ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอย่างหนึ� งอย่างใดแทน

คณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามที�
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการเห็นควร ซึ� งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั"นๆ ไดเ้มื�อเห็นสมควร 
 นอกจากนี"  คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจ หนา้ที�ของคณะกรรมการบริหาร ทั"งนี"การมอบอาํนาจนั"นตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอํานาจที�ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที�
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(3 คน) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (3 คน) 
1. นายพงษศ์กัดิ�   สวสัดิ� วรรณ - - 
2. นายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา - กรรมการ 
3. นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา - - 
4. นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา - - 
5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ ประธาน ประธาน 
6. นายธีรศกัดิ�   สวา่งเนตร กรรมการ กรรมการ 
7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ กรรมการ - 
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อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั"งนี" ใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 

5) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม กาํกบัดูแลการบริหารและการจดัการ
ของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื�องดงัต่อไปนี"  คณะกรรมการตอ้งไดรั้บมติ
อนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการอนัไดแ้ก่ เรื�องที�กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อ
หุ้น เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั"งหมด หรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่
บุคคลอื�น หรือการซื"อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
เป็นตน้ 
นอกจากนี"  คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซื"อ 
หรือขายทรัพยสิ์นที�สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจของ
บริษทั 

6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน  แต่งตั"งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื�นตามความ
เหมาะสม 

7) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื�อง 
8) อนุมติัการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบักาํหนดเงื�อนไขในการเบิกถอนเงิน 

หรือทาํนิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว  
9) อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนที�สาํคญัๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
10) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการ 
11) ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้กรรมการคนหนึ�ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่งใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามที�คณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซึ� งคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั"นๆ ไดต้ามที�เห็นสมควร ทั"งนี" จะไม่มีการมอบอาํนาจ
ใหแ้ก่บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 

12) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชน หรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่จะ
ทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั"ง 

13) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาที�บริษทัทาํขึ"น หรือ
ถือหุน้ หรือหลกัทรัพยอื์�นเพิ�มขึ"นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1) ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั"งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที�
อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
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2) ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนกังาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 
ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั"ง)  

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั"งคู่
สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที�
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั"งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้   

5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็น
การขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั"งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่เป็นกรรมการอิสระ 
หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ 

6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
รวมทั"งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทาง
วชิาชีพดว้ย 

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั" งขึ" นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น
ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให ้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
9) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนที�เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

10) มีหน้าที�ในลกัษณะเดียวกบัที�กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขต หนา้ที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หนา้ที� และความรับผิดชอบโดยสรุปดงัต่อไปนี"  

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั"ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเกี�ยวกับความเสี�ยงที�สําคญัของบริษทั และมาตรการที�ฝ่ายจดัการได้ดาํเนินการเพื�อ
ติดตามและควบคุมความเสี�ยงดงักล่าว 
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5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั" งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที� เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั"งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครั" ง 

6) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั"งนี"  เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี"  

(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตาม กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื�นที�เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
8) ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9) ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํใดดงัต่อไปนี"  

ซึ�งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก)  รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทุจริต หรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาตามวรรคหนึ�งต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาด หลกัทรัพยฯ์ 

10) ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรึกษาจากที�ปรึกษาอิสระภายนอก 
หรือผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�นๆ หากเห็นวา่ มีความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง
ทั"งหมด 

 ในการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที�กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ขอบเขต หนา้ที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกับอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้มี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ในภายหลงั)  
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2) ดาํเนินการสรรหาและนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นครั" งแรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระและสมควรไดรั้บเลือกตั"งใหม่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อแต่งตั"งเป็นกรรมการบริษทั
ต่อไป 

3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการดาํเนินการเกี�ยวกบัวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ทางดา้น
ทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมทั"งแผนงานพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั 

4) ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพื�อกาํหนดการให้โบนัสและการขึ"นเงินเดือนประจาํปีของทั"งบริษทั โดยให้เกณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที�เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื�น 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

 บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อครั" ง เพื�อรับทราบผลการดาํเนินธุรกิจ และ
ร่วมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั"งนี"อาจจะมีการประชุมครั" งพิเศษเพิ�มเติมเพื�อพิจารณาเรื�องที�มีความสาํคญัเร่งด่วน 
 ในปี 2559 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 6 ครั" ง โดยในการประชุมแต่ละครั" งจะมีการส่งรายละเอียด
ขอ้มูลของแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหนา้เพื�อจะไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนเขา้ร่วมประชุม  
 เมื�อสิ"นสุดการประชุมแลว้ เลขานุการบริษทั ผูมี้หน้าที�จดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทัรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั" งถดัไป และให้ประธานลงลายมือชื�อรับรองความถูกตอ้ง ทั"งนี"  กรรมการบริษทัสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากที�สุดได ้และรายงานการประชุมที�ถูกรับรองแลว้ จะถูก
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ณ สาํนกังานของบริษทั 
 นอกจากนี"  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุมระหวา่งกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
เพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั"งนี"บริษทัฯ 
กาํหนดใหจ้ดัการประชุมดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั" ง 
 
ตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัปี 2559 ตั"งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

รายชื�อกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมผูถื้อหุน้ 

1. นายพงษศ์กัดิ�   สวสัดิ� วรรณ 6/6 - - 3/3 
2. นายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 6/6 - 1/1 3/3 
3. นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 2/6 - - 3/3 
4. นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา 4/6 - - 3/3 
5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ 6/6 4/4 1/1 3/3 
6. นายธีรศกัดิ�   สวา่งเนตร 6/6 4/4 1/1 3/3 
7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 6/6 4/4 - 3/3 
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ประวตัคิณะกรรมการบริษัท 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

(1) นายพงษ์ศักดิ] สวสัดิ]วรรณ 
 อายุ  65 ปี
 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื�องกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ความเชี>ยวชาญ 

• มีความรู้ความสามารถ เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทั
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

(4) (7) 

(1) นายพงษ์ศักดิ]  สวสัดิ]วรรณ 

      ประธานกรรมการ 

(4) นางนิตยา  สัมฤทธิวณชิชา 
     กรรมการ 

(7) นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณชิชา
      กรรมการ 

 

มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื�องกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

มีความรู้ความสามารถ เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทั 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

• ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปียอ้นหลงั

• ปี 2539-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ หจก
จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 

• ของตนเอง (ไม่มี) 

• คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• เป็นนอ้งเขยของนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา

• เป็นนา้เขยของนายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา

(1) (2) (3) 

 (2) ดร. ศิรดา  จารุตกานนท์ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายชัยสิทธิ]  สัมฤทธิวณิชชา
      กรรมการ

(5) นายธีรศักดิ]  สว่างเนตร 
      กรรมการอิสระ 

(6) นายโกวทิ  คริสธานินทร์
กรรมการอิสระ

นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณชิชา 

หน้า 20 

 

ผู้บริหารในบริษัทอื>น 

ปียอ้นหลงั 

ผูจ้ดัการ หจก. ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก  
  

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ป็นนอ้งเขยของนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 

เป็นนา้เขยของนายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา 

(5) (6) 

นายชัยสิทธิ]  สัมฤทธิวณิชชา 
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 

นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 
กรรมการอิสระ 
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(2) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 
 อายุ  38 ปี 
ตาํแหน่ง 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 กรรมการบริษทั 
วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

• บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอก
ร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) 

• บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดับ 
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ความเชี>ยวชาญ 

• มีความเชี�ยวชาญดา้นบญัชี และการเงิน 

 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื>น 

• ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั 

• ปี 2559-ปัจจุบัน : อาจารยป์ระจาํสาขาการบัญชีและ
การเงิน คณะการจดัการและการท่องเที�ยว มหาวิทยาลยั
บูรพา 

• ปี 2555 –2559 : รองคณบดี คณะการจัดการและการ
ท่องเที�ยว มหาวทิยาลยับูรพา 

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั  

• ของตนเอง (ไม่มี) 

• คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 
(ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• ไม่มี 
 

 

(3) นายชัยสิทธิ] สัมฤทธิวณิชชา  
 อายุ  43 ปี 
ตาํแหน่ง 
 กรรมการบริษทั 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 ปี 2540 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

• ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

ความเชี>ยวชาญ 

• มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื>น 

• กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. ทาวเวอร์ จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ"ง จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั 
ปี 2547-ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท 
จาํกดั 
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จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 

• ของตนเอง 30.48% 

• คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  6.63% 
(ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• เป็นบุตรของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 

• เป็นสามีของนางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา 

 

(4) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 
 อายุ  67 ปี  
ตาํแหน่ง 
 กรรมการบริษทั 
วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

• มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ความเชี>ยวชาญ 

• มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื>น 

• กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั สยาม พลาสวดู จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั วูด้ ออล จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั ต. ไทยเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 

• กรรมการ บริษทั เกษตรสมัฤทธิ�  จาํกดั 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั 

• ปัจจุบัน : กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท ต.ไทยเจริญรับ
เบอร์ จาํกดั   

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 

• ของตนเอง 29.11% 

• คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 
(ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• เป็นมารดาของนายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 

• เป็นพี�ภรรยาของนายพงษศ์กัดิ�  สวสัดิ� วรรณ 
 

 
(5) นายธีรศักดิ] สว่างเนตร 

อายุ  42 ปี 
ตาํแหน่ง 
 กรรมการบริษทั 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวชิา การเงินการธนาคาร
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

• ปริญญาโท สาขาวชิา บริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ความเชี>ยวชาญ 

• มีความเชี�ยวชาญดา้นบญัชีและการเงิน 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื>น 

• กรรมการ บริษทั วนิเนอร์ ปิโตรเลียม จาํกดั 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั 

• ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วินเนอร์ปิโตรเลียม 
จาํกดั 
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จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 

• ของตนเอง (ไม่มี) 

• คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 
(ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• ไม่มี 

 
(6) นายโกวทิ คริสธานินทร์              

 อายุ   42 ปี 
ตาํแหน่ง 
 กรรมการบริษทั 
 กรรมการอิสระ 
วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

• ปริญญาตรี สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยั กรุงเทพ 
ความเชี>ยวชาญ 

• มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื>น 

• กรรมการ บริษทั วนิเนอร์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั 

• ปี 2544-ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั วนิเนอร์ 
อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 

• ของตนเอง  (ไม่มี) 

• คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 
(ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• ไม่มี

 

(7) นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา 
 อายุ   41 ปี 
ตาํแหน่ง 
 กรรมการบริษทั 
วนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 ปี 2552 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

• ปริญญาตรี สาขาวชิา บริหารการโรงแรม 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ความเชี>ยวชาญ 

• มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื>น 

• กรรมการ บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั 

• ปี 2552-ปัจจุบนั : กรรมการ/ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ 
บริษทั เอน็.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั 

• ของตนเอง 6.63% 

• คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  30.48% 
(ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• เป็นภรรยา ของนายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 

• เป็นบุตรสะใภ ้ของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา
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7.2 ผูบ้ริหาร  
วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมี จาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื>อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ 
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกลูวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM 
4. นางสาววาสนา อภยัจิต  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายบุญหลาย จาํปารัตน ์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
6. นายจตุพร สามารถกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมเครื�องจกัร 

หมายเหตุ : นายจตุพร สามารถกิจ ไดรั้บตาํแหน่ง เมื�อ วนัที� 5 ตุลาคม 2559  
 

7.3 เลขานุการบริษทั 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั" งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติแต่งตั"ง นางสาว พิมพว์รรณ พลูผล 

ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั"งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ
โดยมีหนา้ที�ความรับผิดชอบดงันี"  

1) ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
อยา่งถูกตอ้งเสมอ และแจง้การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ 

2) จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พงปฏิบติัต่างๆ 
3) บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทั"ง ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น

และมติที�ประชุมคณะกรรมการ 
4) ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และ กลต. 
5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ 
6) ดูแลเอกสารสําคัญของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการหรือผูบ้ริหาร 

 
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี"ยประชุม ตามรายละเอียดดงันี"  

 
ตาํแหน่ง ค่าเบี+ยประชุม (บาท/ครั+ง) 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 10,000 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 10,000 
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ตาํแหน่ง ค่าเบี+ยประชุม (บาท/ครั+ง) 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 10,000 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2559 เป็นดงันี"  
           หน่วย : บาท 

รายชื�อกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

สรรหาฯ 
ประชุมผูถื้อหุน้ รวม (บาท) 

1. นายพงษศ์กัดิ�   สวสัดิ� วรรณ 120,000 - - 60,000 180,000 
2. นายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา - - - - - 
3. นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 20,000 - - 30,000 50,000 
4. นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา - - - - - 
5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ 60,000 80,000 20,000 70,000 230,000 
6. นายธีรศกัดิ�   สวา่งเนตร 60,000 40,000 10,000 50,000 160,000 
7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 60,000 40,000 - 40,000 140,000 
หมายเหตุ : กรรมการในลาํดบัที� 2. และ 4 เป็นกรรมการที�ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2559 เป็นดงันี"  

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จาํนวนผูบ้ริหาร 7 7 6 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร (บาท) 3,420,012 3,364,375 4,817,757 
รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั 

 
7.5 บุคลากร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนพนกังานของบริษทัแบ่งตามสายงานหลกั เป็นดงันี"  

ส่วนงานหลกั 
จาํนวนพนกังาน (คน) 

พนกังานประจาํ พนกังานรายวนั รวม 
1. ส่วนงานขายในประเทศ   12 - 12 
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ 2 - 2 
3. ส่วนงานผลิต 316 192 508 
4. ส่วนงานเครื�องจกัร 34 - 34 
5. ส่วนงานสาํนกังาน 36 8 44 

รวม 400 200 600 
 
 
 



 

2016 Annual Report   รายงานประจําปี 2559  

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน

ค่าตอบแทนแก่พนกังาน 
 ในปี 2559 บริษทัไดใ้หค้่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินแก่พนกังาน 
เช่น ค่าคอมมิชชั�น ค่าล่วงเวลา เบี"ยเลี"ยง เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้ ซึ�งคิดเป็นจาํนวนเงินทั"งหมดดงันี"
 

รายการ ปี 
จาํนวนพนกังาน (คน) 
ค่าตอบแทนรวม (บาท) 112,694,825
หมายเหตุ : จาํนวนพนกังานรวมทั"งพนกังานเขา้ใหม่และลาออกในระหวา่งปีนั"นๆ
 
กองทุนสาํรองเลี"ยงชีพ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั"งกองทุนสาํรองเลี"ยงชีพใหแ้ก่พนกังาน ตั"งแต่ วนัที� 
รวม บวัหลวง จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 
สาํรองเลี" ยงชีพสาํหรับพนกังานจาํนวน 148 คน 
ใหแ้ก่พนกังาน และเพื�อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว
 
นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากร
บุคคล ซึ�งเป็นหวัใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายใน
การพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการจดัอบรมทั"งภายในและ
จัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท ในหลักสูตรที�
เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที� และความรับผิดชอบของพนกังานในแต่
ละระดบั รวมทั"งเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้ และไดรั้บ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผูผ้ลิตโดยตรง เมื�อมีการ
สั�งซื"อเครื�องจกัรใหม่ๆ จากต่างประเทศ 
 

 
8. การกาํกบัดูแลกจิการ 

8.1 นโยบายกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยจดัหมวดหมู่ออกเป็น 

สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากนี"บริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพื�อใหก้ารบริหารงาน และ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อนัจะเป็นการใหค้วามคุม้ครอ
หุน้ นกัลงทุน พนกังาน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบติัในแต่ละหมวดดงัต่อไปนี"
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บริษทัไดใ้หค้่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และอื�นๆ 
เช่น ค่าคอมมิชชั�น ค่าล่วงเวลา เบี"ยเลี"ยง เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้ ซึ�งคิดเป็นจาํนวนเงินทั"งหมดดงันี"

ปี 2557 ปี 2558 
645 773 

112,694,825 115,264,299 126,025,375
จาํนวนพนกังานรวมทั"งพนกังานเขา้ใหม่และลาออกในระหวา่งปีนั"นๆ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั"งกองทุนสาํรองเลี"ยงชีพใหแ้ก่พนกังาน ตั"งแต่ วนัที� 21 มิถุนายน 2557 กบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวม บวัหลวง จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน

คน รวมเป็นเงินทั"งสิ"น 422,843 บาท ทั"งนี" มีวตัถุประสงคเ์พื�อส
และเพื�อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากร
บุคคล ซึ�งเป็นหวัใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายใน

โดยการจดัอบรมทั"งภายในและ
จัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท ในหลักสูตรที�
เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที� และความรับผิดชอบของพนกังานในแต่
ละระดบั รวมทั"งเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้ และไดรั้บ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผูผ้ลิตโดยตรง เมื�อมีการ

 

ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยจดัหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั"งนี" การกาํหนดบทบญัญติัต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที�

ปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากนี"บริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพื�อใหก้ารบริหารงาน และ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อนัจะเป็นการใหค้วามคุม้ครอง และเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อ
หุน้ นกัลงทุน พนกังาน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบติัในแต่ละหมวดดงัต่อไปนี"   

หน้า 26 

ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และอื�นๆ 
เช่น ค่าคอมมิชชั�น ค่าล่วงเวลา เบี"ยเลี"ยง เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้ ซึ�งคิดเป็นจาํนวนเงินทั"งหมดดงันี"  

ปี 2559 
786 

126,025,375 

กบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน

บาท ทั"งนี" มีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจ

 

หมวดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี
ทั"งนี" การกาํหนดบทบญัญติัต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางที�

ปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากนี"บริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพื�อใหก้ารบริหารงาน และ
ง และเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อ
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หมวดที� 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในการกํากับดูแล

กิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู ้ถือหุ้น ซึ� งบริษัทฯ จะไม่
กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อ
หุ้น และจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน เพื�อสร้าง
ความมั�นใจว่าผูถื้อหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื"นฐานต่างๆ อัน
ไดแ้ก่ การซื"อขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไร
จากบริษทัฯ การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ การ
เขา้ร่วมประชุมเพื�อใชสิ้ทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุ้นใน
การถอดถอนกรรมการ แต่งตั" งผูส้อบบัญชี และเรื� องที� มี
ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนด
หรือแก้ไขข้อบังคบั และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ�มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ การแสดง
ความคิดเห็นในที�ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในเรื�องสําคญัอื�นๆ ของบริษทัฯ ทั"งนี" ผูถื้อหุ้น
ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที�ถืออยู่ แต่ละหุ้นมี
สิทธิออกเสียงหนึ�งเสียง โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี"  
1) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�สําคญั และจาํเป็นสําหรับผูถื้อ

หุ้นอย่างสมํ�าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมที�ระบุว ัน เวลา สถานที�จัด
ประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที�เกี�ยวขอ้งให้
ผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่  
(ก) แผนที�ของสถานที�จดัประชุม  
(ข) รายละเอียดของขอ้มูลแต่ละวาระการประชุม  
(ค) รายงานประจาํปี  
(ง) แบบหนังสือมอบฉันทะขอ้มูลเกี�ยวกับกรรมการ

อิสระ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกที�จะมอบฉันทะ
ให้เข้าประชุมแทนได้ซึ� งในหนังสือนัดประชุม
จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที�ผูถื้อหุ้นจะต้อง
นาํมาแสดงในวนัประชุมดว้ย  

(จ) ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผู ้
ถือหุ้น โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะตอ้งส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 
หรือให้เป็นไปตามที�สํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซึ� งในกรณีที�ผู ้
ถือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทั

เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม
แทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหนึ� งแบบ
ใดที�บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

3) เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกับวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
ล่วงหน้าประมาณ 30 วนั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
เ พื� อ เ ปิ ดโ อกา สใ ห้ผู ้ ถือ หุ้นไ ด้มี เวลาศึ กษ าข้อ มู ล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

4) ก่อนเริ�มการประชุม ประธานที�ประชุมจะชี"แจงเกี�ยวกบั
กฎเกณฑที์�ใชใ้นการประชุมเกี�ยวกบัจาํนวน/สดัส่วนผูถื้อ
หุ้นที�เขา้ประชุม ทั"งที�มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 
วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงโดยจดัให้มี
คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ� งประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ ผูส้อบบญัชี และเจา้หน้าที�ของบริษทัฯ 
ดาํเนินการตรวจนบัคะแนนเพื�อความโปร่งใส และแสดง
ผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทั" งนี"  
ประธานที�ประชุมจะตอ้งจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่ง
เพียงพอ 

5) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม 
โดยให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามในประเด็นต่างที�เป็นขอ้สงสัย 
หรือแสดงขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมได ้ก่อนที�จะลงคะแนน และ
สรุปมติที�ประชุมของแต่ละวาระโดยที�กรรมการ และ
กรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเรื�องต่างๆ จะร่วม
ชี" แจงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นด้วย 
และเมื�อการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯจะจดัทาํรายงาน
การประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้

6) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ที�มาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเริ�มการ
ประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระที�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

7) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้น
สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใน
เรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้

8) ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างย ั�งยืนแก่องค์กร เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ผลตอบแทนที�เหมาะสม 
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หมวดที� 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 
 บริษทัฯ คาํนึงถึงผูถื้อหุ้นทุกราย ทั"งผูถื้อหุ้นที�เป็น
ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, ผูถื้อ
หุ้นรายย่อย และผูถื้อหุ้นต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการ
ปฏิบัติที� เ ท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ
ดงัต่อไปนี"  
1) เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิที�จะเสนอเพิ�มวาระการ

ประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั"งเป็น
กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีก่อนที�จะ
ส่งหนังสือนัดประชุมโดยแจ้งวิ ธีการและกําหนด
ระยะเวลาสิ"นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

2) ดาํเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดั
ประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ) และไม่มีการเพิ�มวาระเพื�อ
พิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
(ไม่มีวาระจร) เนื�องจากวาระที�สําคญัที�ผูถื้อหุ้นตอ้งใช้
เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

3) กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู ้มีหน้าที� ดูแลผู ้ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ 
โดยกรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
และหาวธีิเยยีวยาที�เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะ
ที�กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื� อง
สาํคญัที�มีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอ
เรื� องดังกล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณากาํหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

4) นาํเสนอขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื�อเป็นทางเลือกใน
การมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นและสนบัสนุนให้ใชห้นงัสือ
มอบฉันทะรูปแบบที� สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้

5) จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สําหรับผูถื้อ
หุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสาํหรับผูถื้อหุ้น
ที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้
สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื�องไดอ้ยา่งเป็นอิสระโดยเมื�อจบ
การประชุมผู ้ถือหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

6) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกในการใชสิ้ทธิออกเสียง
เลือกกรรมการที�เสนอแต่งตั"งเป็นรายคน 

7) กาํหนดแนวทางในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ
บริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ
ทั" งนี" เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯ และใน
กรณีที�พนักงานหรือผูบ้ริหารนําขอ้มูลไปเปิดเผยหรือ
นาํไปใชเ้พื�อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูเ้กี�ยวขอ้ง จะ
ถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย และ
กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที�รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าว
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

8) กาํหนดแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน เกี�ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั" งนี" เ พื�อรักษา
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจะเปิดเผย
ข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ 
เพื�อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที�อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื�อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ริหาร
ที�มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระการประชุมนั"นๆ 

 
หมวดที� 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ซึ�งไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุน ลูกคา้ คู่
คา้และ/หรือเจา้หนี"  คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน รัฐบาล ชุมชน

และสังคม ตามสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ย่างชดัเจนใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกาํกับดูแลกิจการของ
บริษทัฯ เพื�อส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ ระหวา่งบริษทักบัผู ้
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มีส่วนไดเ้สียในการสร้างความมั�งคั�ง ความมั�นคงทางการเงิน 
และความยั�งยนืของกิจการ 
การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
1) ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งซื�อสตัยสุ์จริต 
มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที�จะพฒันากิจการ
ให้เจริญเติบโตกา้วหนา้ มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้าง
ผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กับการลงทุนของผูถื้อหุ้น 
และผูล้งทุนอยา่งต่อเนื�องและยั�งยืน โดยยึดหลกัการการ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั"งเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งสมํ�าเสมอ  และครบถว้นตามความเป็นจริง 

2) ลูกคา้ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั 
จึงไดน้าํมาตรฐาน ISO 9001 เขา้มาใชใ้นองคก์ร โดยได้
กําหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมั�นพัฒนา รักษา
มาตรฐาน สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการ เพื�อกา้วสู่สากล” 
มีการกาํหนดราคาที�เหมาะสม รักษาความลบัของลูกคา้
อยา่งจริงจงัและสมํ�าเสมอ แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยดุย ั"ง
ที�จะเพิ�มประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อย่างต่อเนื�อง และปฏิบติั
ตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 

3) คู่คา้ และ/หรือเจา้หนี"  
บริษทัฯ มีนโยบายที�จะสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจ
กับคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี"  ดาํเนินธุรกิจบนพื"นฐานของ
ความเกื"อหนุนที�เป็นธรรมต่อทั"งสองฝ่าย ให้การปฏิบติั
ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี" อย่างเสมอภาค โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํ
ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั"งปฏิบติัตาม
พันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื� องวตัถุประสงค์ของการใช้เงิน 
การชาํระคืน การดูแลคุณภาพ หลกัทรัพยค์ ํ"าประกนั และ
เรื� องอื�นใดที�ได้ทาํข้อตกลงไวก้ับเจ้าหนี"  เพื�อบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกนั 
 
 

4) คู่แข่งทางการคา้ 
บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ โดย
ตั" งอยู่บนพื"นฐานของกติกาการแข่งขันที�ยุติธรรม ไม่
แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย
วิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

5) พนกังาน 
บริษทัฯ นั"นใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน ซึ�งเป็นทรัพยากร
ที�สําคัญของบริษัทฯ ซึ� งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และ
ผลกัดนัให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
ดังนั" นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที�จะดูแลพนักงานให้มี
คุณภาพชีวิตที� ดี  โดยมีสภาพการจ้างที� ยุ ติธรรม มี
สวสัดิการที�เหมาะสม มีโอกาสที�จะพฒันาความกา้วหนา้ 
มีสภาพการทาํงานที�ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ
พนกังานอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ย
ความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศกัดิ� ศรีของความเป็น
มนุษย ์

6) รัฐบาล 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพื�อการเสริมสร้างและพฒันาความ
เจริญกา้วหนา้ของประเทศโดยยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที� เกี�ยวข้อง และ
เป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั�วไป 

7) ชุมชนและสงัคม 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม โดยให้ความสําคญักบัการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ต่างๆ ที�เกี�ยวกับความปลอดภยั ความมั�นคง สุขอนามยั 
และสิ�งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม  และคาํนึงถึง
ผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม อีก
ทั"งยงัตอ้งแสวงหาโอกาสสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์
สงัคม ปลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึ"นในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื�องและจริงจงั 
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หมวดที� 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 
 บริษทัฯ ให้ความสําคญัในเรื�องการเปิดเผยขอ้มูล
สําคัญ ที� เกี�ยวข้องกับบริษัทฯ ทั" งข้อมูลทางการเงิน และ
ขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
และโปร่งใส ทั" งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงาน
ประจาํปี แบบ 56-1 หนงัสือเชิญและรายงานการประชุมผูถื้อ
หุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษทัฯโดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนัอยา่งสมํ�าเสมอ 
 บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื�นของรัฐอยา่งเคร่งครัด เช่น 
1) การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบ

การเงินนั" น มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที� รับรองโดยทั�วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�
เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถว้น เพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และ
เพื�อให้ทราบจุดอ่อนเพื�อป้องกันการทุจริต หรือการ
ดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั โดยถือปฏิบัติ
อย่างสมํ� าเสมอ  รวมทั" งเปิดเผยข้อมูลที�สําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงิน
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที�เป็นอิสระวา่ถูกตอ้ง

ตามที�ควรในสาระสําคัญและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2) ในด้านความโปร่งใสนั" น คณะกรรมการได้แต่งตั" ง
กรรมการตรวจสอบ เพื�อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั" ง  ทั" งนี" รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาํปี 

3) กําหนดให้กรรมการและผู ้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูที้�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�มี
ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ 

4) เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครั" งของการประชุม และ
จาํนวนครั" งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวใ้น
รายงานประจาํปี 

5) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั"ง
รูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที�แต่ละคน
ไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

 
หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ� งมี
ความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนด
นโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู ้บริหารระดับสูงวาง
แผนการดาํเนินงานทั"งระยะสั"น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนด
นโยบายการเงิน การบริหารความเสี�ยง และภาพรวมของ
องค์กร มีบทบาทสําคญัในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเ มินผลการดํา เ นินงา นของบริษัทฯ  และผลกา ร
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้
อยา่งเป็นอิสระ 

 โดยคณะกรรมการของบริษทัมาจากการแต่งตั"งจาก
ที�ประชุมผูถื้อหุ้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 
ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน อีก 
4 ท่าน เป็นกรรมการบริษทัที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วน
ไดเ้สีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการ
หรือผูบ้ริหารของผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผูบ้ริหารหรือ
ตวัแทนผูถื้อหุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
 ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั
กบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
กรรมการ ผูจ้ดัการ เพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน  ทั" งนี" บริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจ 
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หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจน  

เพื�อมิให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  และ
กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจบริหารและอนุมติัวงเงินไม่จาํกดั 

 
2) คณะอนุกรรมการชุดยอ่ย 
 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั"งคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมั�นใจไดว้่าบริษทัมีการดาํเนินงาน
และกลั�นกรองอย่างรอบคอบ ได้แ ก่  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมกา รกําหนดค่ าตอบแทน แล ะ
คณะกรรมการบริหาร เพื�อปฏิบติัหนา้ที�เฉพาะเรื�องและเสนอ
เรื�องใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ 
 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการบริษทัที�เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดย
องคป์ระกอบคณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้
กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
ซึ�งมีรายละเอียดดงันี"  

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจาํนวนหุ้นที�
มีสิทธิออกเสียงทั"งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

(ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ 

(ค) ไม่ เ ป็นบุคคลที� มีความสัมพัน ธ์ทา ง
สายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ที�เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั"งคู่สมรส
ของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มี
อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขัดแย้ง  ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอยา่งอิสระ 

(จ) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 ทั" งนี" คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�สอบ
ทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู ้สอบบัญชี
ภายนอกและผู ้บริหารที� รับผิดชอบ รวมทั" งสอบทานให้
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบบริหารความเสี�ยงที�รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และ
มีประสิทธิภาพ โดยมีบริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จาํกดั ซึ� ง
ทําหน้าที� เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที�
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบติั 
 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 
ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท จํา น ว น  3 ท่ า น  โ ด ย
องคป์ระกอบคณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ท่านทาํหน้าที�ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ตาม
ผลการดาํเนินงานของแต่ละปี รวมทั"งพิจารณาค่าตอบแทน 
ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัเกณฑห์รือวิธีการ และโครงสร้างที�
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
 2.3) คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท่าน 
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 2 ท่าน และผูบ้ริหารที�
ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 4 ท่าน ทําหน้าที�วางแผนและ 
กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ 
โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน หลกัในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจ 
และสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื�อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตาม
นโยบายที�กาํหนด 
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3) บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ในการจดัการบริษทัให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ว ัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�เห็นชอบด้วยกฎหมาย 
ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั โดยสรุปบทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบที�
สาํคญัไดด้งันี"  
 3.1) กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์เช่น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซื"อหรือ
ขายทรัพยสิ์นที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 3.2) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง บ ริ ษัท  ค วบ คุ ม กํา กับ ดู แ ล ก า ร
บริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้
เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื�องที�ตอ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพิ�มทุน การ
ลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั"งหมด หรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่บุคคลอื�น หรือการซื"อ
หรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็นของบริษทั การแกไ้ข
หนงัสือบริคนธ์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
 3.3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั" ง
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอื�นตามความเหมาะสม 

 3.4) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื�อง 
 3.5) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจําปี  ภายใน 4  เ ดือน นับแต่ว ันสิ" นสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทั 
 3.6) จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของ
บริษทั ณ วนัสิ"นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อ
พิจารณาและอนุมติั 
 3.7) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วน
ไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื�นที�ประกอบกิจการอันมี
สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
ไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่
จะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแต่งตั"ง 
 3.8) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 
หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที�
บริษัททําขึ" น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ�มขึ" นหรือลดลงใน
บริษทัหรือบริษทัในเครือ 

 
4) การประชุมคณะกรรมการ 

 
 บริษทัถือเป็นหนา้ที�สาํคญัในฐานะกรรมการบริษทั
ที�ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ�าเสมอ 
เพื�อรับทราบและร่วมกันตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย  3 เดือนต่อครั" ง แต่
ละครั" งจะมีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไวช้ัดเจน 
และอาจจะมีการประชุมครั" งพิเศษเพื�อพิจารณาเรื� องที� มี
ความสาํคญัเร่งด่วน 
 ในการประชุมประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื�องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดย

เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื� องต่างๆ 
เพื�อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ทั" งนี" ในการ
ประชุมแต่ละครั" งบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหนา้เพื�อใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลใน
เรื�องต่างๆ อยา่งเพียงพอ 
 ในการพิจารณาเรื� องต่างๆ ประธานกรรมการ
บริษทั ซึ� งทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั"งนี" ในการลงมติ
ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก 
โดยให้กรรมการคนหนึ� งมีหนึ� งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วน
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ได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในเรื� องนั" น ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ"นอีกหนึ�งเสียง
เป็นเสียงชี"ขาด 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหารจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื�อให้ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ 
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื�อให้สามารถนาํไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เมื�อสิ"นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูมี้หนา้ที�จดัทาํรายงานการประชุม โดยเสนอใหที้�
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั" งถดัไป และให ้
ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื�อรับรองความ
ถูกตอ้ง ทั"งนี" กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ
แกไ้ข เพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้ง
มากที�สุดได ้

 
5) รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที�สอบทาน
รายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบ
บญัชีมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั
เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั" ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงาน

ประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชี  
รับรองและตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรับ และถือ
ปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทั"งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั
ในการจัดทําและดูแล  มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
6) ค่าตอบแทน 
 บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที�เหมาะสมแก่
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดมี้การเสนอ
ขออนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น เพื�อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัท โดยจํานวนเงินที� จ่ายจะพิจารณา
เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท เ ป็นผู ้พิจารณาจากหน้า ที� ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผล
การดาํเนินงานของบริษทั 
 นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว  บ ริษัท มี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดงันี"  

- โบนสัให้แก่พนกังานและผูบ้ริหารทุกๆ 4 เดือน 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษัท ทั" งนี" โดยได้รับการเห็นชอบจากที�ประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

- โบนสัใหแ้ก่กรรมการตามแนวทางที�ไดรั้บอนุมติั
จากที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
และผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 

7)  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความ
สะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้ง
ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผู ้บริหาร เป็นต้น เพื�อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจ
กระทําเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอก 
 ทุกครั" งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษทั
จะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั
หน้าที�ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนํา
ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้แก่
กรรมการใหม่ 
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8) การสรรหาและการแต่งตั"งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
ในการแต่งตั" งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ
จาํนวน 2 คน จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย มีหน้าที�ในการกลั�นกรองและ
พิจารณา คัดเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิด

โอกาสให้กรรมการ และผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื�อ
บุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม จากนั"นจะนาํเสนอชื�อบุคคล
ดงักล่าวเพื�อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั"น
จะเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั"ง 
 

 
8.2 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ 
บริษัทร่วม ที�ผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็นผู ้ดํา เนินการส่ง
กรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูบ้ริหารที�มีคุณสมบติัและ
ประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
และ/หรือ บริษทัร่วม เพื�อเป็นตวัแทนในการบริหารงาน เพื�อ
กาํหนดนโยบายที�สําคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม  

ทั" งนี"  เพื�อให้การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทั
ยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสมากยิ�งขึ"น ตั"งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป บริษทัไดก้าํหนด
ระเบียบปฏิบติัให้การเสนอชื�อ และใชสิ้ทธิออกเสียงในการ
แต่งตั"งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลที�ไดรั้บแต่งตั"งให้
เป็นกรรมการในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม มีหน้าที�
ดาํเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของบริษทัย่อย และ/หรือ 
บริษทัร่วมนั"นๆ โดยควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 
และ/หรือ บริษทัร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงาน
ธุรกิจภายใตน้โยบายที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกับรรษทัภิบาลที�ดี และบริษทั
ไดก้าํหนดให้บุคคลที�ไดรั้บแต่งตั"งนั"น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนที�จะไปลงมติ หรือ ใช้สิทธิออก
เสียงในเรื�องสําคญัในระดบัเดียวกบัที�ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัเอง 
ทั"งนี"  การส่งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษทัย่อย และ/
หรือ บริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั 

นอกจากนี"  ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัได้กาํหนด
ระเบียบให้บุคคลที�ไดรั้บแต่งตั" งจากบริษทันั"นตอ้งดูแลให้
บริษทัย่อยมีขอ้บังคบัในเรื� องการทาํรายการเกี�ยวโยง การ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์หรือ การทาํรายการสาํคญั
อื�นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้
หลักเกณฑ์ที� เ กี� ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํา
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

 
8.3 นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและ
ผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัซึ� งยงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื"อ
ขายหลกัทรัพยด์งันี"  
1) ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั"งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกบั

หน้าที�ที�ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรที�ย ังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 
และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที�สจ. 

12/2552 เรื� องการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี และ
บทกาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

2) บริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพยต์่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 และตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�
สจ. 12/2552 เรื�องการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือ
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หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี 
เพื�อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื" อขายหุ้นของ
ผูบ้ริหารทุกราย  
ผูบ้ริหารที�ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสาํคญั ซึ� ง

มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซื"อ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในนั" นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
ไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญันั"นต่อบุคคลอื�น ทั" งนี"

หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที�ส่อไป
ในทางที�จะทาํให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้นได้รับความเสื�อมเสีย
และเสียหาย โดยผู ้กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณา
บทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ระทําผิดเป็น
ผูบ้ริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
พิจารณาบทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผิดนั"นๆ 

 
8.4 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี   

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ให้แก่ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดัจาํนวน 1,350,000 
บาท ทั"งนี" บุคคลหรือ กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

 
รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เป็นดงันี"  

บริษทั 
ค่าสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาส 
ค่าตรวจสอบงบการเงิน

สาํหรับปี 
รวม 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 510,000 500,000 1,010,000 
บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 62,000 210,000 270,000 
บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ"ง จาํกดั - 70,000 70,000 

รวมค่าสอบบญัชีทั"งหมด 1,350,000 
หมายเหตุ : บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ"ง จาํกดั จดัตั"งเมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม 2559 

 
 

9. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา NDR มุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และชุมชนบริเวณโดยรอบ

พื"นที�โรงงาน รวมทั"งมีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื�อสร้างเครือข่ายการพฒันา และการอยูร่่วมกนัอยา่งย ั�งยืนระหว่างชุมชนและ NDR 
นอกจากกิจกรรมร่วมกบัชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแลว้ NDR ยงัมีการทาํกิจกรรมพฒันาสงัคม ร่วมกบัองคก์รต่างๆ ดว้ย 

 

สนับสนุนให้มีการเดินทางอย่างปลอดภัย 
 
ตั"งแต่ปี 2558 NDR ไดร่้วมมือกบั จส.100 จดัทาํโครงการ “JS100 Application”แอพพลิเคชั�นเพื�อการเดินทางและชีวิตที�ปลอดภยั 
หรือ Road Safety Life Safety เพื�อให้ผูข้บัขี�และผูใ้ชร้ถบนทอ้งถนน สามารถแจง้ข่าวต่างๆ ที�เกิดขึ"น รวมทั"งมีขอ้มูลศูนยซ่์อม
รถจกัรยานยนต ์มากกวา่ 400 แห่ง ที�สามารถหาขอ้มูลใน Application ดงักล่าว เพื�อเพิ�มความสะดวกในการเลือกใชบ้ริการ สาํหรับ
ในปี 2559 นั"น นอกจากจะมีการสนบัสนุนโครงการ Application แลว้นั"น ในโอกาสที� สถานีวิทย ุจส.100 ครบรอบ 25 ปี นั"น NDR 
และ จส.100 จึงร่วมกนั สมทบทุนมอบ “รถวลีแชร์” ไปยงัผูพิ้การ ผูป่้วย หรือผูสู้งอายทีุ�ขาดแคลนทั�วประเทศ  
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บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน

 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�
รถจกัรยานยนต ์สาํหรับงานจราจร แก่สถานีตาํรวจนครบาล
พลับพลาไชย 2 เพื�อช่วยในการปฏิบัติหน้าที�ให้มีความ
ปลอดภยัในระหว่างปฏิบติังาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที�ดี
แก่ประชาชนใหห้นัมาสวมหมวกนิรภยั 
 
 
 

บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิต
 เมื�อเกิดภยัพิบติั หรือมีเหตุการณ์ที�ต่างๆ ที�ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของ
และช่วยเหลือบุคคลที�ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว 
 
 มอบโตะ๊และเกา้อี"นกัเรียน ให้กบัโรงเรียน
นํ" าขาว จ.นครสวรรค์ เพื�อทดแทน โต๊ะ เกา้อี" เดิมที�เสียหาย
เนื�องจากเกิดอุบติัเหตุอคัคีภยัไฟไหมอ้าคารเรียนทั"งหลงั รวม 
5 หอ้ง 
 

 
 ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยันํ" าท่วมในพื"นที� อ
จ.เพชรบุรี เมื�อเดือน พฤศจิกายนโดย NDR ร่วมกบั ร้าน ศ
เจริญยนต ์สนบัสนุนอาหารใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยั

ส่งเสริมการให้ความรู้ และส่งเสริมด้านการศึกษา
NDR สนับสนุนการภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษา ในสาขาที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เขา้มาศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มพูนความรู้ 
และประสบการณ์จริง  
 

 

มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

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�
รถจกัรยานยนต ์สาํหรับงานจราจร แก่สถานีตาํรวจนครบาล

เพื�อช่วยในการปฏิบัติหน้าที�ให้มีความ
ปลอดภยัในระหว่างปฏิบติังาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที�ดี

 
 
 
 
 
 
 

บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิต 
เมื�อเกิดภยัพิบติั หรือมีเหตุการณ์ที�ต่างๆ ที�ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมนั"น NDR 

และช่วยเหลือบุคคลที�ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว เช่น 

มอบโตะ๊และเกา้อี"นกัเรียน ให้กบัโรงเรียน บา้นวงั
โต๊ะ เกา้อี" เดิมที�เสียหาย

เนื�องจากเกิดอุบติัเหตุอคัคีภยัไฟไหมอ้าคารเรียนทั"งหลงั รวม 

ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยันํ" าท่วมในพื"นที� อ.เมือง 
ร่วมกบั ร้าน ศ.

เจริญยนต ์สนบัสนุนอาหารใหก้บัผูป้ระสบอุทกภยัในพื"นที� 

ด้านการศึกษา 
สนับสนุนการภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้

ในสาขาที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ เขา้มาศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มพูนความรู้ 
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NDR จะเขา้ไปสนบัสนุน 
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บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด 

การดูแลสิ0งแวดล้อม 
ระบบบาํบดันํ" า 
ปัจจุบัน มีนํ" าที� เหลือจากกระบวนการผลิต 

เครื�องทาํนํ" าเย็น สําหรับใชห้ล่อเยน็ของเครื�องจกัร เป็นตน้ 
เพื�อใหส้ามารถนาํนํ" าดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์อีกครั" ง บริษทัฯ 
จึงมีการลงทุนจดัทาํระบบบาํบดันํ" า เพื�อนาํมาเขา้ระบบทาํ
นํ" าประปาสําหรับนาํมาใชภ้ายในโรงงานต่อไป ทาํให้ไม่มี
การปล่อยนํ" า ที� เ กิดจากกระบวนการผลิต
ภายนอก 

 

การจดัการดา้นมลภาวะทางอากาศ  
บริษทัฯ มีการป้องกนัการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองภายใ

ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกนัก
ความชาํนาญ ปีละ 1 ครั" ง 

นอกจากนี"  บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั"ง อากาศที�ปล่อยจากปล่องระบา
อากาศ, ปริมาณฝุ่ นละออง, ระดบัความร้อน

ติดตั"งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
บริษัทฯ มีการติดตั" งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ โดยติดตั" งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร
โรงงาน ซึ� งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 
วตัต ์ทาํใหล้ดการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้า

 
 

9.1 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชั�น
 NDR ให้ความสําคญัเกี�ยวกับการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และการดาํเนินธุรกิจด้วยความโ
นโยบายต่อตา้นการทุจริต.และ นโยบาย
พนกังาน และผูไ้ดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส หรือความผิดปกติในการ
กาํหนดไว ้ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ 
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยรายละเอียด

นโยบายต่อตา้นการทุจริต (Anti-Corruption Policy)
 เพื�อแสดงออกถึงจุดยนืของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งสิ"นเชิง และเป็นการกาํหนดขั"นตอนการกาํกบั
ดูแล และเฝ้าระวงั รวมทั" งเปิดโอกาสให้พนักงานและผู ้
ปลอดภยั เมื�อพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับวา่จะให้ หรือกระทาํการใดๆ เพื�อให้ไดม้าซึ� งทรัพยสิ์น
หรือประโยชน์อื�นใด แก่เจา้หน้าที�ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าที�ของหน่ว

  

รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

ปัจจุบัน มีนํ" าที� เหลือจากกระบวนการผลิต เช่นนํ" าจาก
เครื�องทาํนํ" าเย็น สําหรับใชห้ล่อเยน็ของเครื�องจกัร เป็นตน้ 
เพื�อใหส้ามารถนาํนํ" าดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์อีกครั" ง บริษทัฯ 
จึงมีการลงทุนจดัทาํระบบบาํบดันํ" า เพื�อนาํมาเขา้ระบบทาํ

ภายในโรงงานต่อไป ทาํให้ไม่มี
การปล่อยนํ" า ที� เ กิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชน

 

 
นการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั"งระบบดูดฝุ่ นละออง 

ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกนัการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั"น จะมีการตรวจประเมินโดยบริ

นอกจากนี"  บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั"ง อากาศที�ปล่อยจากปล่องระบา
ระดบัความร้อน, ระดบัความเขม้แสง และ ระดบัเสียง ปีละ 1 ครั" ง 

ติดตั"งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล ์
บริษัทฯ มีการติดตั" งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ โดยติดตั" งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร
โรงงาน ซึ� งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะ
วตัต ์ทาํใหล้ดการใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 
 
 
 

 
 

ยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชั�น 
ให้ความสําคญัเกี�ยวกับการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และการดาํเนินธุรกิจด้วยความโ

และ นโยบายการให้ขอ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทุจริต 
และผูไ้ดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส หรือความผิดปกติในการดาํเนินธุรกิจ ของ 

กาํหนดไว ้ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั�นมีรายละเอียดดงันี"

Corruption Policy) 
เพื�อแสดงออกถึงจุดยนืของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งสิ"นเชิง และเป็นการกาํหนดขั"นตอนการกาํกบั

ดูแล และเฝ้าระวงั รวมทั" งเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางการสื�อสารที�
เมื�อพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับวา่จะให้ หรือกระทาํการใดๆ เพื�อให้ไดม้าซึ� งทรัพยสิ์น

หรือประโยชน์อื�นใด แก่เจา้หน้าที�ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าที�ของหน่วยงานเอกชน หรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ไม่วา่จะโดย
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โรงงาน โดยการติดตั"งระบบดูดฝุ่ นละออง และนาํไปผ่านถุงกรอง
นั"น จะมีการตรวจประเมินโดยบริษทัที�มี

นอกจากนี"  บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั"ง อากาศที�ปล่อยจากปล่องระบาย

ให้ความสําคญัเกี�ยวกับการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และการดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ดงันั"น จึงไดก้าํหนด
การให้ขอ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทุจริต เพื�อให้

ดาํเนินธุรกิจ ของ NDR ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที�
และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั�นมีรายละเอียดดงันี"  

เพื�อแสดงออกถึงจุดยนืของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งสิ"นเชิง และเป็นการกาํหนดขั"นตอนการกาํกบั
มีส่วนได้เสีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางการสื�อสารที�

เมื�อพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับวา่จะให้ หรือกระทาํการใดๆ เพื�อให้ไดม้าซึ� งทรัพยสิ์น 
ยงานเอกชน หรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ไม่วา่จะโดย
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ทางตรงหรือทางออ้ม เพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวขา้งตน้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ของกลุ่มบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ซึ�งสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ โดยบริษทัมีแนวนโยบายการปฏิบติัดงันี"  
 การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทาํ
การอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ�ง หรือนกัการเมืองคนใดคนหนึ�งสาํหรับพนกังาน ควรระมดัระวงัในการ
ใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ�ง เพื�อไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ บริษทั เป็นผูส้นบัสนุน 
 การบริจาคเพื�อการกศุล และการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน บริษทัส่งเสริมการบริจาค เพื�อการกุศล เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ที�
ดีให้แก่บริษทั โดยไม่ไดมุ่้งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั"งนี" กาํหนดให้การบริจาคเพื�อการกุศล และการให้การ
สนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั 
 ของขวญั สนัทนาการ และค่าใชจ่้ายเลี"ยงรับรอง การเลี"ยงรับรอง ของขวญั และกิจกรรมสันทนาการ นั"นสามารถยอมรับ
ได ้แต่ตอ้งมีความเหมาะสม กระทาํโดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั"งเป็นไปตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการ
ของบริษทั โดยในการขออนุมติัเลี"ยงรับรอง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั จากผูบ้งัคบับญัชาทุกครั" ง 
นโยบายการใหข้อ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลการทุจริต 
 เพื�อให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทาง ในการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือการทุจริต และคุม้ครอง
พนักงานผูใ้ห้ขอ้มูล ไม่ให้ไดรั้บผลกระทบ หรือการปฏิบติัที�ไม่เป็นธรรม จากการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือทุจริต 
รวมทั"งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง สาํหรับการกระทาํความผิด หรือการทุจริต อยา่งโปร่งใส บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด
แนวทางการปฏิบติัดงันี"  
 

วธีิการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือทุจริต 
- พนกังานสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือการทุจริต ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์

อกัษร หรือ 
- แจง้เบาะแสผา่นทางช่องทางอื�นๆ ไดด้งันี"  

เลขานุการบริษทั  
โทร : 038-160707 ต่อ 103  
E-mail: pimwan@ndrubber.co.th  
ไปรษณีย ์: บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 129 หมู่ที� 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม  
  ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   
หวัหนา้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล  
โทร : 038-160707  
E-mail: headhr@ndrubber.co.th 
ไปรษณีย ์: บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 129 หมู่ที� 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที�มีความเป็นอิสระ)  
 E-mail: auditcom@ndrubber.co.th 

ไปรษณีย ์: บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 129 หมู่ที� 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม  
ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   
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ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
1) ผูรั้บขอ้มูลดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล แลว้พิจารณาแต่งตั"งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดาํเนินการตรวจสอบ 

และรวบรวมขอ้เท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยแต่ละคน
จะต้องเป็นผู ้บริหารที� เหมาะสม และควรมีตัวแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมด้วย โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความเที�ยงธรรม โดยไม่คาํนึงถึงตาํแหน่ง ระยะเวลาการทาํงาน 
หรือความสาํคญัใดๆ ของผูต้อ้งสงสยักระทาํผิด หรือการทุจริตที�มีต่อบริษทั  

2) คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและจดัทาํรายงานผลการสอบสวนให้แลว้เสร็จ ภายใน 45 วนั 
นบัจากวนัที�ไดรั้บเรื�อง 

3) เมื�อดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการ ต่อประธานคณะ
กรรมการบริหาร หวัหนา้หน่วยงานการเงิน หวัหนา้หน่วยงานบญัชี หัวหนา้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหนา้
หน่วยงานกฎหมาย และผูที้�เกี�ยวขอ้งแลว้แต่ละกรณี 

4) หากปรากฏวา่พนกังานไดก้ระทาํผิดจริงตามที�ไดมี้การสอบสวนแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลงโทษตามขอ้บงัคบั
เกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทั ซึ� งมีบทลงโทษตั"งแต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้
ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินยักบัผูก้ระทาํผิดภายใน 30 วนั เมื�อไดรั้บ
รายงานผลการสอบสวนแลว้  

 
การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล  
 บริษทัจะให้ความคุม้ครอง และห้ามพนกังานหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่วา่จะ
ดาํเนินการต่างๆ จากการที�พนกังานใหข้อ้มูลเรื�องการกระทาํผิดหรือการทุจริต 

กรณีพนกังานใหข้อ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต แมว้า่ภายหลงับริษทัไดด้าํเนินการสอบสวนแลว้และ
พบวา่ไม่มีการกระทาํผิดตามที�ไดร้้องเรียน บริษทัจะไม่ดาํเนินการลงโทษใดๆ กบัพนกังานที�ให้ขอ้มูล อยา่งไรก็ตาม หากผลการ
สอบสวนพบวา่ ไม่มีมูลขอ้เท็จจริงใดๆ ตามที�ร้องเรียน และไดท้าํดว้ยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที�เป็นอนัตราย หรือให้
ขอ้มูลเท็จ บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการลงโทษพนกังานที�ใหข้อ้มูลตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน ซึ� งมีบทลงโทษตั"งแต่ ตกัเตือน
ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงใหอ้อกจากงาน  

 
การจดัเก็บรักษาขอ้มูล และการเปิดเผย  

ในระหวา่งการสอบสวนการทุจริต ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ที�ในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน และบนัทึก
การให้ถอ้ยคาํทั"งหมดที�ไดรั้บมา เมื�อดาํเนินการสอบสวนเสร็จสิ"นแลว้ ให้นาํส่งตน้ฉบบัของบนัทึกการให้ถอ้ยคาํและเอกสาร
ประกอบ รวมทั"งเทปบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํ แก่หวัหนา้ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผูจ้ดัเก็บรักษา  
 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการ
ทุจริต โดยใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคม สื�อมวลชนและองคก์รระหวา่งประเทศ เพื�อสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจที�ใสสะอาด โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ฯ เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 
 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี>ยง 
10.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั" งนี" เพื�อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างราบรื� น และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ที�ตั"งไว ้และเพื�อให้สามารถจดัการบริหารความเสี�ยง หรือความเสียหายที�จะเกิดขึ"นกบับริษทัฯ ไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หัวขอ้หลกั
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สอดคลอ้งตามหลกัการบริหารความเสี�ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise 
Risk Management (COSO-ERM)  

นอกจากนี"บริษทัฯ ยงัจดัให้มีผูต้รวจสอบภายใน ซึ� งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี 
จาํกดั โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในดา้นบญัชีและการควบคุมภายใน
เป็นอยา่งดี เป็นที�ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื�อหารายการความเสี�ยง รวมทั"งสิ�งผิดปกติ เพื�อนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน  

 
10.2 การบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง มีหน้าที�ระบุความเสี�ยง 
วเิคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกนัไม่ให้ความเสี�ยงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรายงานรายผลการ
วิเคราะห์ และแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริหาร
จดัการความเสี�ยง มีรายละเอียดดงันี"  

 
นโยบายบริหารความเสี�ยง 

1) บริษทัฯ จะดาํเนินกิจการภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับได ้เพื�อใหอ้งคก์รมีการขบัเคลื�อน และเติบโตไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 
2) ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ของบริษทัฯ มีหนา้ที�รับผิดชอบในการระบุ รวมทั"งกาํหนดแนวทางที�เหมาะสม เพื�อจดัการ

กบัความเสี�ยงดงักล่าว 
3) ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการจดัการดงันี"  

- ระบุความเสี�ยงอยา่งทนัเวลา 
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที�เกิดขึ"นหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 
- จดัการกบัความเสี�ยงดงักล่าว ตามแนวทางที�เหมาะสม 
- ติดตามดูแล ใหม้ั�นใจวา่ความเสี�ยงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

หนา้ที�ความรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบริษทั : มีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ โดยรวม 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯ มีระบบบริหารความเสี�ยงที�มีคุณภาพ รวมทั"งมั�นใจวา่ความเสี�ยง

ของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะ 
3) คณะกรรมการบริหาร : ทาํหนา้ที�เป็นคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน มีหนา้ที�ดงันี"  

- จดัทาํนโยบายการบริหารความเสี�ยง และสอบทานนโยบายนี"อยา่งสมํ�าเสมอ 
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที�เกิดขึ"น หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 
- สอบทานความเสี�ยง และแนวทางการจดัการความเสี�ยง ตามที�ระบุไว ้รวมทั"งใหข้อ้เสนอแนะ เพื�อปรับปรุงแกไ้ข  
- รายงานความเสี�ยงที�ตรวจพบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
- จดัประชุมคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครั" ง 

4) ผูต้รวจสอบภายใน : มีหนา้ที�สอบทานประสิทธิผลของการจดัการควบคุมความเสี�ยง รวมทั"งการติดตามการปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องที�ตรวจพบ 

5) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน :  สามารถระบุความเสี�ยง และแนวทางการจดัการความเสี�ยง ที�เหมาะสม และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาได ้ 

สาํหรับในปี 2559 นั"น คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง ไดมี้การจดัประชุมร่วมกนัทั"งหมด 2 ครั" ง พบวา่มีประเด็นความเสี�ยงที�
สาํคญัดงันี"  
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- ความเสี�ยงดา้นการเงิน 
เนื�องจาก บริษัทฯ มีการรับชําระหนี" จากลูกค้าต่างประเทศ เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ และและดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และ มีการชาํระเงินค่าวตัถุดิบที�นาํเขา้เป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2559 มีหลายเหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบ
ต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนของสกุลเงินเช่น ไม่วา่จะเป็นการลงประชามติของสหราชอาณาจกัรเพื�อออกจากการเป็น
สมาชิกของสหภาพยโุรป (Brexit) การคาดการณ์การขึ"นดอกเบี"ยของธนาคารกลางสหรัฐ เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดติ้ดตาม
ความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนและเหตุการณ์ที�อาจส่งผลกระทบต่อตลาดเงินอยา่งใกลชิ้ด ทั"งนี" เพื�อรองรับความเสี�ยงที�จะเกิด
การขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าว บริษทัฯ มีนโยบายการทาํสัญญาซื"อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) 
สาํหรับธุรกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ สกลุเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ 

- ความเสี�ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 
ปัจจุบนัวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์เช่น ยางธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ� งราคา

ของวตัถุดิบดงักล่าว จะมีความผนัผวนตามราคาตลาดโลก ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวตัถุดิบดงักล่าวได ้จึงอาจจะ
ส่งผลกระทบให ้ตน้ทุนในการผลิตชิ"นงานสูงขึ"น ในกรณีที�วตัถุดิบดงักล่าว มีการปรับราคาสูงขึ"น ในทางกลบักนัจะส่งผลใหต้น้ทุน
ในการผลิตลดลง ในกรณีที�วตัถุดิบดงักล่าวมีการปรับราคาลดลง โดยในปลายปี 2559 ราคายางธรรมชาติมีการปรับตวัสูงขึ"น
เนื�องจากมีการปรับตวัสูงขึ"นในตลาดล่วงหนา้ และประกอบกบัการเกิดอุทกภยัทางภาคใตข้องประเทศไทย ส่งผลใหมี้ความกงัวลตอ่
ปริมาณยางธรรมชาติที�จะสามารถผลิตได ้ทั" งนี"บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการความเสี�ยงดงักล่าวโดย ทาํการจองซื"อยาง
ธรรมชาติล่วงหน้า ประมาณ 2-3 เดือน เพื�อทาํให้สามารถทราบตน้ทุนที�แน่นอนได ้นอกจากนี" ยงักาํหนดให้ฝ่ายวิจยัและพฒันา 
พฒันาสูตรยางเพื�อใหมี้ตน้ทุนที�ลดลงดว้ย 

 
11. รายการระหว่างกนัและรายการที>เกี>ยวโยงกนั 

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ที�เกิดขึ"นส่วนใหญ่ เป็นรายการที�เกิดขึ"นเพื�อประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยรายที�เกิดขึ"น จะเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ�งสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาที�เกิด
ขึ"นกบับุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส 
ตามนโยบายดงันี"  

- มาตรการหรือขั"นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 
 ในการเขา้ทาํรายการกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  จะตอ้งมีการนาํเสนอเรื�องให้กบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื�อทาํการพิจารณาและอนุมติัการทาํรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื�อเป็นการ
คุม้ครองผูล้งทุนรวมถึงผูที้� เกี�ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งผูที้�อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหว่างกนั จะไม่มีสิทธิ� เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการ
ดงักล่าวได ้

สาํหรับรายการระหว่างกนัที�เป็นกรณีการคา้ปกติ เช่น การซื"อสินคา้หรือบริการ การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ 
บริษทัมีนโยบายที�จะกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ�งสามารถเปรียบเทียบ
ไดก้บัราคาที�เกิดขึ"นกบับุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญอิสระต่อรายการที�เกิดขึ"น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา
ตลาด รวมถึงเงื�อนไขและความจาํเป็นที�กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจดัส่ง คุณสมบติัเฉพาะของสินคา้เป็นตน้ 
ทั"งนี" เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 
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- แนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บริษทัคาดวา่ในอนาคตจะมีรายการระหวา่งกนัต่อไป มีเรื�องการคํ"าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัโดยกรรมการหรือสินทรัพย์

ของกรรมการ ซึ�งเพื�อประโยชน์ในการขอการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินตามความจาํเป็น ซึ� งที�ผ่านมาบริษทัไม่มีการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ํ"าประกนัแต่อยา่งใด ทั"งนี"  บริษทัมีการถอนการคํ"าประกนับุคคลแลว้บางส่วนหลงัจากที�บริษทัฯ เขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนี"  จะมีรายการซื"อ ขาย และการใหบ้ริการ ตามธุรกิจปกติการคา้ทั�วไป 

ทั"งนี"  ในการทาํรายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ"นในอนาคต เงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั�วไป โดย
อา้งอิงกับราคาและเงื�อนไขตลาดที�เหมาะสม โดยบริษทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเกี�ยวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทั"งความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั"นดว้ย หากมีรายการใดที�เกิดขึ"นกบั
บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังาน
คณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัอาจให้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื�อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั"งนี"  กลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) สําหรับปี สิ+นสุดวนัที> 31 ธันวาคม 2559 

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ปี 2558 ปี 2559 
นายชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา 
- กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั 

ค่าเช่าพื"นที� 108,000 108,000 ค่าบริการ 
เ ช่าพื" นที� เ พื� อใช้ เ ป็นสํานักงาน สําหรับฝ่าย
การตลาดและฝ่ายขายซึ� ง เ ป็นราคาค่า เ ช่า ที�
ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI)  
- เป็นบริษทัยอ่ย และมีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

46,162     58,900 รายการธุรกจิปกติ  
กําหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกกําไรขั" นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ปฏิบติัเดียวกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

ซื"อสินคา้ 2,970,819 3,404,055 
 

รายการธุรกจิปกติ  
ราคาซึ� งคิดใกลเ้คียงกับที�คิดจากบุคคลภายนอก 
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก 

ค่าเช่า
สถานที� 
 

270,000 
 
 

- ค่าบริการ 
บริษัทได้ทาํสัญญาค่าเช่าสถานที�เพื�อใช้ในการ
ผลิตสินคา้ซึ� งเป็นราคาที�ซึ� งเป็นค่าเช่าที�เทียบได้
กบัพื"นที�ใกลเ้คียง (ยกเลิกเมื�อ 30/9/2558) 

ค่าบริการ
สถานที� 

700,000 1,656,000 ค่าบริการ 
บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานที�เพื�อใชใ้น
การผลิตสินคา้ซึ�งเป็นราคาที�ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ 
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บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ปี 2558 ปี 2559 
รายไดค่้า
ไฟฟ้า 

1,649,960 - รายการธุรกจิปกติ  
เนื�องจากมีการยา้ยสถานที�ให้บริการในช่วงที�ยงั
ไม่ไดด้าํเนินการยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้ามาสถานที�
ใหม่ โดยราคาเป็นไปตามราคาเท่ากบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจดัเก็บ 

ค่าใชจ่้ายค่า
ไฟฟ้า 

160,180 348,816 
 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทัไดใ้ชไ้ฟฟ้าในส่วนของบริษทัเอน็.ดี.
อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสาํนกังาน คลงัสินคา้
และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจดัเก็บ 

เงินปันผลรับ 2,168,164 2,210,144 รายได้จากการลงทุน 
บริษทัฯ ถือหุน้ใน NDI ร้อยละ 91.77 

บริษทั ต. ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั  
- นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 10 ในบริษทั ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส 
จาํกดั  

- นายชัยสิทธิ�  และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ใน
บริษทั ต.ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

114,654 13,883 รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

บริษทั ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั   
- นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัย

สิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน 
บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั   

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน 
บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายชัยสิทธิ�  และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิชชา เป็นผูถื้อหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 
ในบริษทั ต.ไทยรับเบอร์ จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

111,636 34,972 
 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

ซื"อสินคา้
และวตัถุดิบ  

195,428 
 

72,550 
 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการซื"อยางรถยนตเ์พี�อเปลี�ยนอะไหล่ยาง
รถยนต์ของบริษัท โดยกาํหนดราคาไม่ตํ�ากว่า
ราคาตลาด 
 
 

บริษทั สยาม พลาสวดู จาํกดั 
- นายประเสริฐ และ นางนิตยา  สัมฤทธิ

วณิชช เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นรวมกนั
ร้อยละ 56 ในบริษัท สยาม พลาสวูด 
จาํกดั 

- นายชัยสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้นร้อย
ละ 4 ใน บริษทั สยาม พลาสวดู จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 

7,009 8,785 
 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

ซื"อสินคา้ 
 

2,760 - รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการซื"อประตู PVC lสําหรับซ่อมบาํรุง
ทั�วไปโรงงานซึ�งราคาไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 
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บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ปี 2558 ปี 2559 
บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 
- นายป ระเส ริฐ  สัมฤ ทธิวณิ ชชา  เ ป็ น

กรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ใน
บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 

- นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณิช ชา  เ ป็ น
ก ร ร ม ก า ร ใ น บ ริ ษัท  ไ ท ย แ ส ง เ จ ริ ญ 
เซอร์วสิ จาํกดั 

หมายเหตุ : บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วสิ 
จาํกดั เปลี�ยนชื�อจาก บริษทั ไทยแสงเจริญ 
อินเตอร์พาร์ท จาํกดั เมื�อวนัที� 3 มีนาคม 
2558 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

2,803,832 2,827,701 
 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหวา่งกนั ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

ซื"อสินคา้ 2,240 - รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการซื"อนํ"ายาเคมีใชใ้นการซ่อม
บาํรุงรักษารถยนต ์ซึ� งราคาไม่ตํ�ากว่าราคาตลาด 

บริษทั เอส. เอม็. เค. อุตสาหกรรม จาํกดั 
- นายประเสริฐ  สัมฤทธิวณิชชา เป็น

ก ร ร ม ก า ร  ใ น  บ ริ ษัท . เ อ ส . เ อ็ ม . เ ค .
อุตสาหกรรม จาํกดั 

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 41 ใน 
บริษทั เอส.เอม็.เค.อุตสาหกรรม จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

8,554,443 7,849,247 รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่างกัน
เพื�อใช้ในการดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกําหนด
ราคาโดยอตัรากาํไรขั"นตน้ และไม่ตํ�ากว่าราคาที�
ขายใหบุ้คคลอื�น 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 
- นางมุกดา สวสัดิ� วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์

ศกํดิ�  สวสัดิ� วรรณ)เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
ใน หจก.ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ถือหุน้ใน 
หจก.ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ร้อยละ 50 

ซื"อสินคา้ 405,050 
 

217,526 
 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษัทฯ มีการซื" อ ถุงพลาสติกมาใช้ในการ
ดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�า
กวา่ราคาตลาด  
 

บริษทั สยาม ซานซิน จาํกดั 
- นายป ระเส ริฐ  สัมฤ ทธิวณิ ชชา  เ ป็ น

กรรมการใน บริษทั สยามซานซิน จาํกดั  
- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 20 ใน
บริษทั สยามซานชิน จาํกดั 

ซื"อสินคา้
และวตัถุดิบ     
 

24,328 26,400 
 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทัฯ ซื"อนํ" ายาสําหรับเติมบอยเลอร์ ระหว่าง
กนัเพื�อใชใ้นการดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนด
ราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

บริษทั แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จาํกดั 
- นา ย ป ร ะ เส ริ ฐ  สั มฤ ท ธิ วณิ ช ช า  เ ป็ น

กรรมการและผูถื้อหุน้ร้อยละ 30 ในบริษทั 
แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย 
 

9,963 2,411 รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกนัเพื�อใชใ้น
การดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 
- นายประเสริฐและนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการ และถือหุ้นรวมกนั
ร้อยละ 80 ใน บริษทั ไทยเจริญยางบริการ 
จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย 

8,364 10,561 รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหวา่งกนัเพื�อใชใ้น
การดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด 
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บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ปี 2558 ปี 2559 
- นายชัยสิทธิ� และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 8 ในบริษทั 
ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 

 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็.ด.ี อนิเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) สําหรับปี สิ+นสุดวนัที> 31 ธันวาคม 2559 

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ปี 2558 ปี 2559 
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 
- กรรมการบริษทั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 9,600,000 2,144,879 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทาํการคํ"าประกัน
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 

ประกนัไฟฟ้า 400,000 434,000 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทาํการคํ"าประกัน
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 
- นางมุกดา สวัสดิ� วรรณ (คู่สมรสนาย

พงษ์ศ ํกดิ�  สวัสดิ� วรรณ)เป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ัดการใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
นางมุกดา สวัสดิ� วรรณ (คู่สมรสนาย
พงษศ์กํดิ�  สวสัดิ� วรรณ) ถือหุ้นใน หจก.
ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ร้อยละ 50 
 

ซื"อสินคา้  66,180 104,267 รายการธุรกจิปกติ  
NDI มีการซื" อถุงพลาสติกมาใช้ในการ
ดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 
(NDR) 
- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ นาย
ชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ 
 

2,970,819 3,404,055 รายการธุรกจิปกติ  
NDI มีการขายวัสดุสิ" นเปลืองที�ใช้ในการ
บรรจุยางนอก โดยกาํหนดราคาซื"อขาย เป็น
ราคาทุนบวกกาํไรขั"นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทาํรายการกับ
บุคคลภายนอก 
 

ซื"อสินคา้และ
วตัถุดิบ 

46,162 58,900 รายการธุรกจิปกติ  
NDI ซื"อวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ ์
โดยกาํหนดราคาซื"อไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 
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บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าเช่าสถานที� 270,000 - ค่าเช่าสถานที> 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าสถานที�เพื�อใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ซึ�งเป็นราคาค่าเช่าที�เทียบเคียงได้
กบัพื"นที�ใกลเ้คียง (ยกเลิกเมื�อ 30/9/2558) 

ค่าบริการสถานที� 700,000 1,656,000 
 

ค่าบริการสถานที> 
NDI ทาํสัญญาตกลงใชบ้ริการ อาคารเพื�อใช้
ในการผลิตสินคา้ โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาที�ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

ค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้า 1,649,960   - รายการธุรกจิปกติ  
เนื�องจากมีการยา้ยสถานที�ใหบ้ริการจึงมี
ค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้า ในช่วงที�ยงัไม่ได้
ดาํเนินการยา้ยหมอ้แปลงไฟฟ้ามาสถานที�
ใหม่ โดยราคาเป็นไปตามราคาเท่ากบัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัเก็บ 

รายไดค่้าไฟฟ้า 160,180 
 

348,816 รายการธุรกจิปกติ  
บริษทัฯ ไดรั้บค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื�องจากมี
อาคารบางส่วนที�ใชไ้ฟฟ้าจากมิเตอร์เดียวกนั
กบัของบริษทัฯ 

เงินปันผลจ่าย 2,168,164 2,210,144 จ่ายเงินปันผล 
เนื�องจาก NDR ถือหุน้ ใน NDI ร้อยละ 
91.77 จึงตอ้งจ่ายเงินปันผล 

บริษทั ไทยโตโยรับเบอร์ จาํกดั 
- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็น

กรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ใน
บริษทัไทยโตโย รับเบอร์ จาํกดั 

ซื"อสินคา้ - 17,400 
 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
NDI ไดมี้การจา้ง บริษทัไทยโตโย รับเบอร์
ทาํชิ"นส่วนยาง โดยกาํหนดราคาซื"อไม่ตํ�ากว่า
ราคาตลาด 

บริษทั ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั   
- นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัย

สิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน 
บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน 
บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายชยัสิทธิ�  และนางธญัญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิชชา เป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัร้อยละ 4.5 
ในบริษทั ต.ไทยรับเบอร์ จาํกดั 

 
 
 

ซื"อสินคา้ - 16,600 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการซื"อยางรถยนตเ์พี�อเปลี�ยน
อะไหล่ยางรถยนต ์โดยกาํหนดราคาไม่ตํ�า
กวา่ราคาตลาด 



 

2016 Annual Report   รายงานประจําปี 2559  หน้า 47 

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้/ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

 ปี 2558 ปี 2559 
บริษทั ต. ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั   

- น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ  แ ล ะ  น า ง นิ ต ย า  
สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 10 ในบริษทั ต.ไทยเจริญ 
เซอร์วสิ จาํกดั 

- นายชัย สิทธิ�  และ  นางธัญญรัตน์ 
สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 10 
ในบริษทั ต.ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั 

ซื"อสินคา้ - 350 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
NDI มีการซื"อวสัดุสิ"นเปลืองสาํหรับซ่อม
บาํรุงยานพาหนะ ซึ�งราคาขายกาํหนดราคา
โดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 
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ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน 
12. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่องบการเงนิ

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ 
ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที�
มาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดั
ประมาณการที�สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั"งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงิน
ดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�เป็นอิสระ ดงันั"น จึงสะทอ้นฐานะทาง
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ที�เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล 

คณะกรรมการบริษัท ยงัได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที� เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจไดว้า่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์น
บริษทัฯ และป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการที�ผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญั โดยไดแ้ต่งตั"งคณะกรรมการตรวจสอบซึ� ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินที�ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�
เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันี"แลว้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื�อมั�นต่อความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที� 

 
ในนามของคณะกรรมการ 
บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
นายพงษศ์กัดิ�   สวสัดิ� วรรณ   
(ประธานกรรมการ)   
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่องบการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงขอ้มูลทางการเงินที�ปรากฏ

ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
มาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดั
ประมาณการที�สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั"งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงิน
ดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�เป็นอิสระ ดงันั"น จึงสะทอ้นฐานะทาง

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ที�เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล  
คณะกรรมการบริษัท ยงัได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที� เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจไดว้า่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์น
บริษทัฯ และป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการที�ผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญั โดยไดแ้ต่งตั"งคณะกรรมการตรวจสอบซึ� ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินที�ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการ

บภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�
เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันี"แลว้ 

นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื�อมั�นต่อความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

   นายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 
   (กรรมการผูจ้ดัการ) 

หน้า 48 

และบริษทัยอ่ย รวมถึงขอ้มูลทางการเงินที�ปรากฏ
ธนัวาคม 2559 ซึ� งจดัทาํขึ"นตาม

มาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบและ
ประมาณการที�สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั"งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงิน
ดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที�เป็นอิสระ ดงันั"น จึงสะทอ้นฐานะทาง

คณะกรรมการบริษัท ยงัได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที� เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจไดว้า่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ และป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการที�ผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญั โดยไดแ้ต่งตั"งคณะกรรมการตรวจสอบซึ� ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินที�ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการ

บภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�
เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ 

นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ และสามารถ
ธนัวาคม 2559 
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13. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอน็.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ศิรดา 
จารุตกานนท ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศกัดิ�  สวา่งเนตร และนายโกวิท คริสธานินทร์ ซึ� งกรรมการตรวจสอบ แต่ละ
ท่านเป็นผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ในดา้นบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารจดัการองค์กร รวมทั"งธุรกิจ
อุตสาหกรรมยางรถจกัรยานยนต ์และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัที�ดีสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามขอบเขต หนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวม 4 ครั" ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกครั" ง โดยเป็นการ
ประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีทั"งหมด และไดมี้การหารือร่วมกนัระหวา่ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจติดตามภายใน ในประเด็นที�มีความสาํคญัต่อการตรวจสอบงบการเงิน ซึ�งสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติั
หนา้ที� ไดด้งันี"  

สอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี 2559ร่วมกบั
ผูส้อบบญัชี และฝ่ายบริหาร พร้อมหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม เพื�อให้มั�นใจวา่งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ"นอยา่ง
ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเชื�อถือได ้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั"งพิจารณาการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีและกรอบแนวคิดสาํหรับการจดัทาํรายงานทางการเงินที�มี
การปรับปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ  

สอบทานรายการที>เกี>ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จาณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย ในกรณีที�
เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ให้มีความ
ถูกตอ้งครบถว้น เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ไดด้าํเนินตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กาํหนด โดยบริษทัฯ ไดถื้อ
ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 
2559โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชี ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความเห็นสอดคลอ้ง
กนัวา่ไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั ทั"งนี"คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และเหมาะสม การดาํเนินงานของฝ่ายบริหารสอดคลอ้งกบันโยบาย และอาํนาจอนุมติัที�กาํหนดไว ้

การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน  พิจารณาอนุมติัขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2560 ซึ� งไดจ้ดัทาํขึ"นบนพื"นฐาน
ของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตที�ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ที�สาํคญัของบริษทั และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
โดยใหผู้ต้รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน  

การสอบทานการบริหารความเสี>ยง ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเรื�องการบริหารความเสี�ยง และติดตามการดาํเนินการ รวมทั"งเสนอให้
มีการกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจวา่บริษทัฯ มีการบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง และ
พิจารณาการป้องกนัและจดัการความเสี�ยงสาํคญัของธุรกิจทั"งปัจจุบนัและที�อาจเกิดขึ"นในอนาคต พร้อมทั"งกาํหนดมาตรการเพิ�มเติม
เพื�อการปรับปรุงใหดี้ยิ�งขึ""น 

การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที>
เกี>ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัฯ ปฎิบติัตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
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กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั"งการปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย
ความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ทั"งนี" เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือให้แก่ผูล้งทุน
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตั+งบุคคลซึ>งมีความเป็นอิสระเพื>อทําหน้าที>เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
คดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 โดยพิจารณาจากคุณสมบติัความรู้ทางดา้นธุรกิจและประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมใหญ่สามญั ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ให้แต่งตั"ง นาย
สมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศกัดิ�  ฉั�วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 
หรือ นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ�  เลขทะเบียน  6977 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 จากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั ให้เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2560 

วนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2560 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
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14. การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
ผลประกอบการโดยรวมในปี 2559 ดีกวา่ปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนการผลิตที�ลดลง ทาํให้มีกาํไรต่อหน่วยที�

ดีกวา่ปี 2558 สาํหรับผลประกอบการของไตรมาส 4 ปี 2559 ลดลงเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัไตรมาส 3 ปีเดียวกนั เนื�องมาจากยอดขายที�
ปรับตวัลดลงและตน้ทุนวตัถุดิบที�เริ�มปรับตวัสูงขึ"น รวมถึงเป็นช่วงสิ"นปีซึ� งเป็นช่วงที�มีการให้ส่วนลดกบัลูกคา้ที�ปิดเป้าการซื"อ
สินคา้ได ้แต่ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษทัเริ�มไดป้ระโยชน์จากการยกเวน้ภาษีนิติบุคคลตามสิทธิที�ไดจ้าก BOI จึงทาํให้อตัรากาํไร
สุทธิหลงัภาษีลดลงในสัดส่วนที�นอ้ยกวา่อตัรากาํไรขั"นตน้ แต่ถา้เปรียบเทียบผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2559 กบัไตรมาส 4 ปี 
2558 จะเห็นวา่มียอดขาย และกาํไรสุทธิเพิ�มขึ"น แมว้า่กาํไรขั"นตน้จะใกลเ้คียงกนัก็ตาม ทั"งนี" เนื�องจากในปี 2559 บริษทัฯ มีกาํไรจาก
อตัราแลกเปลี�ยน ในขณะที�ปี 2558 นั"นบริษทัฯ ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน รวมถึงในปี 2559 บริษทัเริ�มใชสิ้ทธิการยกเวน้ภาษีนิติ
บุคคลจากสิทธิของ BOI 

ในปี 2559 นั"นบริษทัฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ"นร้อยละ 7.35 เมื�อเทียบกบั ปี 2558 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 บริษทัมีรายไดร้วม 
855.47 ลา้นบาท ถึงแมจ้ะมีรายไดเ้พิ�มขึ"น แต่ยงัไม่บรรลุตามเป้าหมายที�ตั"งไวคื้อ 1,000 ลา้นบาท ทั"งที�ปริมาณขายเพิ�มขึ"น เนื�องจาก
ราคาขายต่อหน่วยโดยเฉลี�ยนั"นตํ�ากวา่ ราคาขายในปี 2558 แต่อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ สามารถทาํให้ผลกาํไรเติบโตขึ"นไดแ้มร้าคาขาย
เฉลี�ยจะตํ�าลงก็ตาม 

 
 2558 2559 ไตรมาส 4/2558 ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559 

รายไดร้วม (พนับาท) 796,892  855,465  211,461 221,389  216,433  
กาํไรสุทธิหลงัภาษี (พนับาท) 34,223  54,851 9,389  18,239  14,094  
อตัรากาํไรขั"นตน้ (%) 14.51 15.55 14.50 17.15 14.25 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.29 6.41 4.44 8.24 6.51 
 
 ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษทัเริ�มใชง้าน Solar rooftop ซึ� งส่งผลให้ค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้าลดลงมากกวา่ 1ลา้นบาท โดยในปี 
2559 บริษทัมีการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop ทาํใหมี้หนี" สินในส่วนของการลงทุนดงักล่าวประมาณ 44.5 ลา้นบาท โดยคาดวา่
จะชาํระคืนหมดภายในปี 2564 
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ข้อมูลสําหรับนักลงทุน 
15. ข้อมูลพื+นฐานสําหรับนกัลงทุน 

ชื�อยอ่   NDR 
เลขทะเบียนบริษทั  0205547017955 
ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายยางนอกและยางใน 
   รถจกัรยานยนต ์
เวบ็ไซต ์   www.ndrubber.co.th 
ปีที�ก่อตั"ง   2533 
วนัแรกที�ซื"อขายหุน้ 15 มกราคม 2558 
ในตลาดหลกัทรัพย ์
ที�ตั"งสาํนกังานใหญ่  129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนสันิคม 
   อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220 
ทุนจดทะเบียน  322.50 ลา้นบาท  
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  215.00 ลา้นบาท 
มูลค่าหุน้ที�ตราไว ้  หุน้สามญั หุน้ละ 1 บาท 
หุน้บุริมสิทธิ  ไม่มี 
รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดิต่อ   
สํานักงานใหญ่ 
โทรศพัท ์038-160707 
โทรสาร 033-047348 
เลขานุการบริษัท 
โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 103 
โทรสาร 033-047348 
อีเมล : pimwan@ndrubber.co.th 
นักลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 108 
โทรสาร 033-047348 
อีเมล : accfin@ndrubber.co.th 
ประธานกรรมการอสิระ 
อีเมล :auditcom@ndrubber.co.th 

 



 

2016 Annual Report   รายงานประจําปี 2559   

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

เอกสารแนบ 1 




























































































































