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สารจากคณะกรรมการ
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 ทีผ่านมา นับเป็ นอีกปี หนึ งทีบริ ษทั ฯ เผชิญกับสภาวะต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นความผันผวนของราคา
ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์
งเคราะห์ และเคมีต่างๆ ทีเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต นอกจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าว
ข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในตลาดทีรุ นแรง และ สภาวะการแข็งตัวของค่าเงินบาทก็ส่งผลกระทบ
ให้บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลียนมากนัก อย่างไรก็
งไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น และวางแผน เพือหาแนวทางป้ องกันผลกระทบที อาจจะเกิ ดขึ@ นอย่างต่อเนื อง ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถผ่านพ้น
สถานการณ์ดงั กล่าวไปได้ดว้ ยดี
-

-

สําหรับปี 2561 นั@น บริ ษทั ฯ ได้ทบทวนนโยบายในการดําเนินงานโดย
ใช้กลยุทธ์การบริ หารงานในเชิ งรุ กมากขึ@น ดังจะเห็ นได้จากการที บริ ษทั ฯ ได้เข้าควบรวมกิ จการกับบริ ษทั ใน
ประเทศมาเลเซี ย เพือขยายตลาดในประมาเลเซี ย และมีแผนที จะขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม เป็ นต้น ทั@งนี@ เพือให้ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน) เป็ นบริ ษทั ชั@นนํา
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในอนาคตอันใกล้น@ ี
พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ@น เพือเพิมประสิ ทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต
มีการลงทุนสําหรับการทําการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนํานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิมขึ@น
จากกลยุทธ์
ทธ์ ดังกล่าวข้างต้น คาดว่าจะทําให้บริ ษทั ฯ สามารถ เติบโตได้อย่างมันคงต่อไป

โอกาสนี@ กระผมขอขอบคุณผูม้ ีอุปการคุณทุกท่าน ทั@งท่านผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า รวมทั@งประชาชนทัวไป ทีได้ให้การ
สนับสนุน และส่งเสริ มให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จ และได้ให้ความไว้
วามไว้วางใจแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ด้วยดีตลอดมา บริ ษทั ฯ ยังคงยืนยันทีดําเนินธุรกิจเพือให้บรรลุเป้ าหมายทีวางไว้ เพือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม ผูบ้ ริ โภค คู่คา้ พนักงานของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านต่อไป

นายพงษ์ ศักดิ+ สวัสดิ+วรรณ
ประธานกรรมการ
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ส่ วนที 1 การประกอบธุรกิจ
1. เกียวกับ “NDR”
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน) “NDR” เป็ นบริ ษทั ที เริ มก่อตั@งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชา โดยเริ มต้น
ผลิตยางนอกและยางในรถจั
รถจักรยานยนต์ ตั@งแต่ปี พ.ศ.
พ 2537 โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภั
ความป
ยของ
ผูใ้ ช้งาน รวมทั@ง สภาพแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ ทั@งนี@บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายทีจะเป็ นผูน้ าํ ในด้านการพัฒนา และ
ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ปี 2557
มีนาคม
สร้างสร้างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพือเก็
อเ บสิ นค้า
เมษายน ทําบันทึกข้อตกลงการจัดซื@อกับบริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด เพือผลิตและจัดจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ใน
การขยายตลาด OEM ภายในประเทศ
พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน โดยเปลียนชือเป็ น “บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” และจด
ทะเบียนเปลี
เปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ เป็ นหุน้ ละ 1 บาท และเพิมทุนจดทะเบียนรวม เป็ น 215 ล้านบาท เพือ
เตรี ยมพร้อมนําหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2558
มกราคม นําหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พฤษภาคม ก่อสร้ร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั@งเครื องผสมยางเพิมเติม อีก 1 เครื อง เพือขยายกําลังการผลิตยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์
พฤษภาคม ทําบันทึกข้อตกลงกับ บริ ษทั CEAT Limited ซึงเป็ นลูกค้าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใต้
เครื องหมายการค้า “CEAT”
ปี 2559
เมษายน
ตุลาคม
ธันวาคม

มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึงเป็ นนวัตกรรมสําหรับทดแทนยางใน ภายใต้ชือ “AIR LOCK” ซึงมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน
ติดตั@งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพือผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 999 กิโลวัตต์
สําหรับใช้ภายในโรงงาน
ภายในโรงงาน
จัดตั@งบริ ษทั ร่ วม ในชื อ บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด เพือเพิมช่องทางการจําหน่ าย ยางนอก และยางใน
รถจักรยานยนต์

ปี 2560
พฤศจิกายน จัดตั@งบริ ษทั ย่อย ในนาม บริ ษทั เอ็น.ดี . เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด ซึ งประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบ วิจยั
พัฒนา
ฒนา และจําหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้ าแบบไร้สาย
ธันวาคม เจรจาตกลงการเข้าซื@ อหุ ้นทั@งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”)
โดยคาดว่า จะเข้าทํารายการแล้วเสร็ จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561
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2. วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“เราจะเป็
เราจะเป็ นผูน้ าํ อันดับหนึ งของประเทศไทยในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิ คการผลิต
และความรับผิดชอบต่อสังคม”
กลยุทธ์
“บริ
บริ ษทั ฯ จะสรรหา คู่คา้ ทางธุรกิจ ทั@งในประเทศ และต่างประเทศ ให้มากขึ@น เพือขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมาก
ขึ@น ร่ วมกับการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ@น เพือลดต้นทุนการผลิต”
พันธกิจ
“เราจะคํ
เราจะคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค รวมทั@งการอนุรักษ์สิงแวดล้อม
ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ”
เป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ
“บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายทีจะเป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการผลิต
สิ นค้าที มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที เป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม รวมทั@งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทีลูกค้ากําหนด
เพือเพิมส่วนแบ่งตลาดทัทั@งในประเทศและต่างประเทศ”
งประเทศ
3. ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
ตัวเลขสําคัญทางการเงินจากงบการเงิ
งบการเงินรวม ของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

งบกําไรขาดทุนรวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้
อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื อมราคา และ
ค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
(EBITDA)
กําไรสําหรับปี
งบแสดงฐานะการเงินรวม
(ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
หนี@สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

820.91
808.91
20.79

844.32
786.03
69.43

791.71
753.77
43.26

17.01

56.36

34.38

703.55
267.05
436.50

746.68
310.61
436.07

671.57
278.75
392.81
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ปี 2560
อัตราส่วนทางการเงิน
จํานวนหุน้ ทีออก (ล้านหุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่
ตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสําหรับปี (%)
อัตรากําไรสําหรับปี ต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

ปี 2559

215.85
1
0.078
n/a
n/a
2.07
3.90
2.42

ปี 2558

215.00
1
0
0.260
0.097
40.00
6.70
12
12.93
7.55

215.00
1
0.160
0.060
37.70
4.30
8.75
5.12

4. โครงสร้ างรายได้ และลักษณะการประกอบธุรกิจ
4.1 โครงสร้
ครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ และ แบ่งตามภูมิศาสตร์ ในรอบ
ปี ทีผ่านมา เป็ นดังนี@

แบ่ งตามชนิดของผลิตภัณฑ์

แบ่ งตามภูมศิ าสตร์
ยางนอกรถจักรยานยนต์

6%

7%

5%

ยางในรถจักรยานยนต์

25%

แบตเตอรี รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ชินส่วนยานยนต์ทีผลิตจาก
ยาง
รายได้ จากการขายอืนๆ

57%

รายได้ จากการขาย

1
1%

59%

40%

56.36
46.27

820.92

2557

2558

รายได้ อืนๆ

หน่วย : ลบ.

844
844.32
791.71

รายได้ จากการขายใน
ประเทศ

กําไรสําหรับปี

หน่วย : ลบ.

787.26

รายได้ จากการขาย
ต่างประเทศ

34.38
17.01

2559

2557

2560
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2558

2559

2560

สินทรัพย์

หนีสF ิน

หน่วย : ลบ.

หน่วย : ลบ.

746.68
68
432.57

703.55

671.56
638.12

2557

2558

2559

2557

2560

278.75

310.61

267.05

2558

2559

2560

อัตราการจ่ ายเงิ
เงินปันผลต่อกําไรสุทธิประจําปี *
กําไรต่ อหุ้น

หน่วย : บาท/หุ้น

หน่วย : ร้อยละ

0.580

40.00
39.13
0.260
0.160

2557

2558

70
37.70
0.078

2559

2560

2557

2558

2559

* กําไรสําหรับปี ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ
บริ ษทั ฯ
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1) บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนิ นธุรกิจการผลิตและจําหน่าย ยางนอกและยางในรถจั
ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจําหน่ายทั@ง
แบบ รับจ้างผลิต (original
original equipment manufacturer : OEM) และ แบบจําหน่ายให้ตลาดทดแทน (Repl
Replacement Equipment
Manufacturer : REM) ซึ งมีการจําหน่ายทั@งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในทีผลิต และจัดจําหน่าย มี
หลายชนิดตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี@ ยังมีการผลิต และจําหน่าย Air Lock ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ สําหรับ
ใช้ทดแทนยางใน ด้วย
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ยางนอกรถจักรยานยนต์

ยางในรถจักรยานยนต์

Air Lock

นอกจากนี@ NDR ยังเป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี สําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยีห้อ 3K และ FB ด้วย
เนืองจาก NDR เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี ทั@งสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั@งแต่เริ มก่อตั@งบริ ษทั โดยจะจําหน่าย
ให้บริ ษทั ทีเกียวโยงกัน เพือเพิมช่องทางการจําหน่าย และเป็ นการซื@ อขายตามราคาตลาด ส่ วนแบตเตอรี รถจักรยานยนต์จะ
จําหน่ายให้กบั ตัวแทนจําหน่าย ซึงส่วนใหญ่เป็ นตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ อยูแ่ ล้ว
1.2) บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจําหน่าย ชิ@นส่วนยางสําหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
การผลิตโดย 2 กระบวนการ คือ
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- การอัดขึFนรู ป(Compression) เป็ นการขึ@นรู ปโดยการใช้เครื องอัดขึ@ นรู ป โดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิ@ นงานที ได้จ ะมี
ลักษณะเหมือนแม่พิพมิ พ์ทีใช้ ชิ@นงานในกลุ่มนี@ได้แก่ โอริ ง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็ นต้น

- กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิตชิ@นส่วนยาง โดยกระบวนการ อัดรี ดผ่านหัวดายน์ รู ปร่ างชิ@นงาน
จะเป็ นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ@นงานในกลุ่มนี@ ได้แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลําเลียงต่างๆ เป็ น
ต้น

5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
1) สภาวะราคายางพารา
ในปี 2560 ราคายางพารา (STR
STR 20)
เพิมขึ@นร้อยละ 21.40 เมือเทียบกับ 2559 เนื องจาก
ช่วงครึ งแรกของปี 2560 ราคายางพารา
ยางพารา ปรับตัว
สู งขึ@ นตามราคานํ@ามัน ดิ บ ที ขยายตัวสู ง ขึ@ น แต่
ในช่วงครึ งหลังของปี 2560 ทิศทางราคายางพารา
ยางพารา
เริ มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื อง ด้วยปั จจัยกดดัน
ทั@งอุปทานยางโลกและปริ มาณสต๊อกยางของจีนที
อยู่ในระดับสู ง โดยราคายางพารา ประเภทต่างๆ
ตามราคา F.O.B. กรุ งเทพ เป็ นดังนี@

ทีมา : การยางแห่ งประเทศไทย
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สําหรับในปี 2561 นั@น นายไชยยศ สิ นเจริ
นเจริ ญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คาดการณ์วา่ ในปี 2561 ราคายางพารา
จะเพิมสู งขึ@น ซึ งเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และความต้องการใช้ยางพาราทีเพิมขึ@น โดย The
Rubber Economist คาดการณ์วา่ การผลิตยางพาราของโลกจะเพิมขึ@นในอัตราร้อยละ 3.7 ต่อปี ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 สู่
ระดับ 13.9 ล้านตันในปี 2562 การใช้ยางพาราจะเพิมขึ@นในอัตราเฉลีย ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 สู่ ระดับ
13.75 ล้านตันในปลายปี 2562 นอกจากนี@ The Rubber Economist ยังคาดการณ์อีกว่า การใช้ยางพาราจะเพิมขึ@นเฉลีย ร้อยละ
ย
2.3 ในปี 2561 ถึง ปี 2562 จากการซื@อรถยนต์มากขึ@นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
นอกจากนี@ นายกสมาคมยางพาราไทย ยังกล่าวอีกว่า สมาคมยางพาราไทยยังคงมีความเห็ นเชิงบวกว่า ยางพารามี
ปั จจัยพื@นฐานทางเศรษฐกิจทีดี และมีความร่ วมมืออันเข้มเข็งของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC)
ซึ งประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนี เซี ย และมาเลเซี ย โดยมีมาตรการทีสําคัญ ได้แก่ มาตรการควบคุมการผลิต (SMS)
มาตรการจํากัดการส่งออก (AETS) มาตรการเพิมการใช้ยางในประเทศ (DPSC) การจัดตั@งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค
(RRM) และโครงการแข่งขันเพือชิงรางวัลนักประดิษฐ์นวัตกรรมยาง นอกจากนี@ ภาครัฐไทยได้ทาํ แผนยุทธศาสตร์ ยางพารา
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพือแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง เพือวางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยเติบโตอย่างยังยืน
ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “ประเทศผู
ประเทศผูผ้ ลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มนคง”
ั
และมีมาตรการในการแก้ไขปั ญหาราคายางคือ 1)
โครงการสนับสนุนสิ นเชือผูป้ ระกอบการผลิตยางวงเงิน 15,000 ล้านบาท (เพิมเติม) 2) โครงการสนับสนุนสิ นเชือสถาบัน
เกษตรกรเพือแปรรู ปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท 3) โครงการสนับสนุนสิ นเชือเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพือรวบรวมยางพารา วงเงิน 10,000 ล้านบาท 4) โครงการสยับสนุนสิ นเชือเงินทุนหมุนเวียนแก่ผูป้ ระกอบกิจการยาง (ยาง
แห้ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี@ยไม่เกิน ร้อยละ 3 ต่อปี 5) โครงการส่ งเสริ มการใช้ยางในหน่วยงานของรัฐ
6) โครงการควบคุมปริ
มปริ มาณผลผลิต ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2560 และ 7) การจัดตั@งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา
ยางพารา1
จากคํากล่าวของนายกสมาคมยางพาราไทย ซึ งสอดคล้องกับปริ มาณการใช้ยางพาราที เพิมมากขึ@ นของประเทศ
ต่างๆ ทีสําคัญของโลก ซึงมีรายละเอียดดังนี@
การใช้ ยางธรรมชาติของประเทศสํ
องประเ าคัญๆ ปี พ.ศ. 2545 - มิ.ย. 2559
ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
1

สหรัฐฯ
1110.8
1078.5
1143.6
1159.2
1003.1
1018.4
1041.0
687.1
925.5

ญีปุ่ น
749.0
784.2
814.8
857.4
873.7
887.4
877.9
635.6
749.4

จีน
1395.0
1537.8
2000.0
2275.0
2769.2
2842.7
2946.8
3306.4
3621.6

อินเดีย
680.0
717.1
745.3
789.2
815.1
850.7
880.8
904.7
944.3

ทีมา : สมาคมยางพาราไทย
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มาเลเซีย
407.9
420.8
402.8
386.5
383.3
446.3
469.0
469.8
457.8

เกาหลี
325.6
332.6
351.7
369.8
363.6
377.3
358.2
330.1
384.0

หน่วย :1,000 ตัน
ฝรังเศส
เยอรมนี
226.4
247.0
214.3
258.1
226.1
242.3
230.0
258.9
219.6
268.9
220.1
281.7
199.6
246.9
108.9
174.6
136.1
291.3

ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559 (6M)

สหรัฐฯ
1029.3
949.5
913.0
932.1
936.5
474.6

ญีปุ่ น
772.2
728.0
710.0
709.0
691.0
334.7

จีน
3637.9
3890.0
4210.0
4760.0
4680.0
2384.3

อินเดีย
957.4
987.7
961.6
1014.8
987.0
514.4

มาเลเซีย
402.2
441.4
434.1
447.3
474.7
241.2

เกาหลี
401.5
396.3
396.0
402.1
387.7
187.4

ฝรังเศส
163.2
139.9
123.1
123.4
130.4
68.7

เยอรมนี
276.1
237.7
246.5
227.4
219.3
115.1

ทีมา : สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่ งประเทศไทย

ะการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ รวมทั@งยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
2) สภาวะการจํ
ตลาดยางรถจักรยานยนต์ จะเป็ นไปตามปริ มาณรถจักรยานยนต์ ที มีการใช้งานทั@งปริ มาณรถจักรยานยนต์ทีจด
ทะเบียนใหม่ ปริ มาณรถจักรยานยนต์ ทีจดทะเบียนสะสม โดยปริ มาณรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ และยอดจดทะเบียน
สะสมในประเทศไทย เป็ นดังนี@

ทีมา : กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน

3) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในปี 2561
- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 25602
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อ GDP ในไตรมาสที 2 ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.7 ขยายตัวเพิมขึ@นจาก
ไตรมาสที 1 ของปี 2560 ซึงขยายตัวทีร้อยละ 3.3 และขยายตัวจากไตรมาสที 2 ของปี 2559 ทีขยายตัวร้อยละ 3.6
ปั จจัยสําคัญของการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที 2 ของปี 2560 การผลิตภาคเกษตรเพิมขึ@นร้อยละ 15.8 การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิมขึ@นร้อยละ 1.0 ภาคบริ
ภาคบ การเพิมขึ@นร้อยละ 5.3 การใช้จ่ายอุปโภคและบริ โภคภาคเอกชนเพิมขึ@นร้อย
ละ 3.0 การลงทุนรวมขยายตัวเพิมขึ@น ร้อยละ 0.4 การส่ งออกสิ นค้าและบริ การขยายตัวเพิมขึ@น ร้อยละ 6.0 GDP สาขา
อุตสาหกรรมในไตรมาสที 2 ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.0 ชะลอตัวลงจากไตรมาสที 1 ของปี 2560 ทีขยายตัวร้อยละ 1.3
โดยเป็ นผลมาจากการหดตัวของสาขาอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั@นมูลฐาน และเครื องดืมที
ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั@งนํ@าดืมบรรจุขวด
2

ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ในไตรมาสที 3 ของปี 2560 ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมอยูท่ ีระดับ 112.30 เพิมขึ@นจากไตรมาสทีผ่านมา (108.98)
ร้อยละ 3.05 และเพิมขึ@นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (108.02) ร้อยละ 3.96 อุตสาหกรรมทีส่ งผลให้ดชั นี เพิมขึ@นจาก
ไตรมาสทีผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื องยนต์สาํ หรับรถยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอืน ๆ เป็ นต้น
สําหรับอุตสาหกรรมทีส่งผลให้ดชั นีเพิมขึ@นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตเครื องยนต์สาํ หรับรถยนต์ การ
ผลิตยานยนต์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอืน ๆ เป็ นต้น ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 1.37 โดยอุตสาหกรรมที ส่ งผลให้ดชั นี ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว ได้แก่ การผลิต
เครื องปรับอากาศการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิ กส์และส่ วนประกอบ และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั@นพื@นฐาน
เป็ นต้น
ในไตรมาสที 3 ของปี 2560 ดัชนี การส่ งสิ นค้าอยูท่ ีระดับ 108.9 เพิมขึ@นจากไตรมาสทีผ่านมา (105.21) ร้อยละ
3.51 และเพิ
ะเพิมขึ@นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (103.79) ร้อยละ 4.93 อุตสาหกรรมทีส่ งผลให้ดชั นี เพิมขึ@นจากไตรมาสที
ผ่านมา ได้แก่ การผลิตเครื องยนต์สาํ หรับรถยนต์ การผลิตยานยนต์ และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั@นมูลฐาน
เป็ นต้น สําหรับอุตสาหกรรมทีส่ งผลให้ดชั นี เพิมขึ@นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตเครื องยนต์สาํ หรับ
รถยนต์ การผลิตนํ@ามันจากพืชนํ@ามันจากสัตว์และไขมันจากสัตว์ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั@นมูลฐาน เป็ นต้น
ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดัชนีการส่งสิ นค้าขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 0.96 โดยอุตสาหกรรมทีส่งผลให้
ดัชนีการส่งสิ นค้าขยายตัว ได้แก่ การผลิตเครื องปรับอากาศ การผลิตยานยนต์และการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั@น
พื@นฐาน เป็ นต้น
ในไตรมาสที 3 ของปี 2560 ดัชนีสินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังอยูท่ ีระดับ 109.10 เพิมขึ@นจากไตรมาสทีผ่านมา (106.07)
ร้อยละ 2.86 และเพิมขึ@นจากไตรมาส เดียวกันของปี 2559 (104.06) ร้อยละ 4.85 อุตสาหกรรมทีส่ งผลให้ดชั นี เพิมขึ@นจาก
ไตรมาสทีผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตเครื องยนต์ สําหรับรถยนต์ และการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิ กส์และ
ส่วนประกอบ เป็ นต้น สําหรับอุตสาหกรรมที
สาหกรร ส่ งผลให้ดชั นี เพิมขึ@นจาก ไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตหลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ การผลิตเครื องปรับอากาศ และการผลิตนํ@ามันพืช นํ@ามันจากสัตว์และไขมันจากสัตว์ เป็ น
ต้น ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดัชนี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังขยายตัวจากช่วงเดียวกั
วกันของปี 2559 ร้อยละ 1.87 โดย
อุตสาหกรรมทีส่ งผลให้ดชั นี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังขยายตัว ได้แก่ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิ กส์ และส่ วนประกอบ การ
ผลิตยานยนต์ และการผลิตเครื องแต่งกายยกเว้นเครื องแต่งกายทีทําจากขนสัตว์ เป็ นต้น
ในไตรมาสที 3 ของปี 2560 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตอยูท่ ีระดับร้อยละ 62.01 เพิมขึ@นจากไตรมาสทีผ่านมา (ร้อย
ละ 59.10) และเพิมขึ@นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 (ร้อยละ 58.46) อุตสาหกรรมทีส่ งผลให้อตั ราการใช้กาํ ลังการผลิต
เพิมขึ@นจากไตรมาสทีผ่านมา ได้แก่ การผลิตยานยนต์การผลิตเครื องยนต์สาํ หรับรถยนต์ และการกลั
ะการกลันลําดับส่ วนและการ
ผสมสุรา รวมทั@งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ทีได้จากการหมัก เป็ นต้น สําหรับอุตสาหกรรมทีส่ งผลให้อตั ราการใช้กาํ ลังการ
ผลิตเพิมขึ@นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ได้แก่ การผลิตเครื องยนต์สาํ หรับรถยนต์ การผลิตยานยนต์และการกลันลําดับ
ส่วนและการผสมสุรา รวมทั@งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ทีได้จากการหมัก เป็ นต้น
ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตอยูท่ ีระดับ 61.22 เพิมขึ@นจากช่วงเดียวกันของปี 2559
(60.22) โดยอุตสาหกรรมที ส่ ง ผลให้อตั ราการใช้กาํ ลัง การผลิ ตเพิ มขึ@ น ได้แ ก่ การผลิ ต หลอดอิ เล็ก ทรอนิ กส์ และ
ส่วนประกอบ การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั@นมูลฐาน และการผลิตเครื องปรับอากาศ เป็ นต้น
ในไตรมาสที 3 ของปี 2560 ดัชนีโดยเฉลียมีค่า 85.20 ลดลงจากไตรมาสทีผ่านมา (85.53) แต่เพิมขึ@นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2559 (84.27) และดัชนี ความเชือมันคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยูท่ ีระดับ 102.13 เพิมขึ@นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2559 (101.57) ปั จจัยทีส่งผลบวกต่อค่าดัชนี ได้แก่ คําสังซื@อทีเพิมขึ@นจากต่างประเทศ เพือการส่ งมอบในช่วง
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ไตรมาสสุดท้ายของปี และการบริ โภคภายในประเทศมียอดขายทีเพิมขึ@นในไตรมาสนี@ แต่ผูป้ ระกอบการยั
บการยังคงกังวลในด้าน
กําลังซื@อของภาคเกษตรและปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 25613
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จไทยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิ จไทยมี แนวโน้มขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื องทีร้อยละ 3.8 (โดยมี
โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 3.3 – 4.3) โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็ นแรงขับเคลือนสําคัญ ตามกรอบ
รายจ่ายลงทุนภาครัฐประจําปี งบประมาณ 2561 และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี งบประมาณ 2561 ทีปรับตัว
เพิมขึ@นต่อเนือง โดยคาดว่าการบริ โภคภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 2.1 – 3.1) และการลงทุน
ภาครัฐจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11.9 (โดยมี
โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 11.4 – 12.4) นอกจากนี@ การลงทุนภาครัฐทีเพิมขึ@น และ
ความชัดเจนเกียวกับการจัดการเลือกตั@ง ยังจะช่วยสร้างความเชือมันของภาคธุรกิจและช่วยกระตุน้ การลงทุนภาคเอกชนใน
ประเทศได้มากขึ@น โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะยังขยายตัวในอัตราเร่ งร้อยละ 3.4 (โดยมี
โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อย
ละ 2.9 ถึง 3.9) สําหรับการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปทีร้อยละ 3.4 (โดยมี
(
ช่วงคาดการณ์ที
ร้อยละ 2.9 – 3.9) จากรายได้
ายได้ครัวเรื อนนอกภาคเกษตรได้รับผลดีจากภาวะตลาดแรงงานทีอยูใ่ นเกณฑ์ดี นอกจากนี@ ภาวะ
การเงินทีผ่อนคลายจะยังเป็ นปั จจัยสนับสนุนการฟื@ นตัวขึ@นของการใช้จ่ายภาครัวเรื อน สําหรับอุปสงค์ภายนอกประเทศ คาด
ว่าเศรษฐกิ จประเทศคู่คา้ ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคี ยงกับปี ก่ อนหน้
อนหน้า ซึ งจะกระทบต่อการส่ งออกสิ นค้าและ
บริ การของไทยอันเป็ นแรงขับเคลือนหลักของเศรษฐกิ จไทยให้ขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปที ร้ อยละ 4.0 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ทีร้อยละ 3.5 – 4.5) ส่วนปริ มาณการนําเข้าสิ นค้าและบริ การคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวทีร้อยละ 5.4 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ทีร้อยละ 4.9 – 5.9) สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนทีคาดว่าจะเร่ งขึ@น นอกจากนี@ ยังได้รับแรง
สนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้ อทัวไปในปี 2561 จะอยูท่ ีร้อย
ละ 1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 0.9 – 1.9) ปรับตัวสู งขึ@นจากปี ก่อนหน้า ตามการฟื@ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ
และราคาพลังงานที มีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ@นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป สําหรับเสถี ยรภาพภายนอกประเทศคาดว่า ดุ ลบัญชี
เดินสะพัดจะเกินดุล 42.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อคิดเป็ นร้
น อยละ 8.8 ของ GDP (โดยมี
โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 8.3 – 9.3
ของ GDP) เนืองจากดุลการค้าทีคาดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยูท่ ี 27.2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (โดยมี
โดยมีช่วงคาดการณ์ที 26.7 – 27.7
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) ตามมูลค่าสิ นค้านําเข้าทีคาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่ งกว่ามูลค่าสิ นค้
นค้าส่ งออก โดยคาดว่ามูลค่านําเข้า
สิ นค้าในปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 7.9 (โดยมี
โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 7.4 – 8.4) ขณะทีมูลค่าสิ นค้าส่งออกคาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 5.7 (โดยมี
โดยมีช่วงคาดการณ์ทีร้อยละ 5.2 – 6.2)

3

ทีมา : สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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6. ข้ อมูลทัวไป
6.1) ข้อมูลทัวไปของบริ ษทั ฯ
ชือบริษัท
เลขนิติบุคคล
ทุนจดทะเบียน
ทีตั@งสํานักงานใหญ่

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
0107557000179
377,500,000.00 บาท (ทุนชําระแล้ว 215,850,000.00 บาท)
บาท
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนั
พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 www.ndrubber.co.th
ประเภทธุรกิจ
ผลิ ตและจํา หน่ ายยางนอก
นอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ า ยแบตเตอรี
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108
อีเมลล์ accfin@ndrubber.co.th
ติดต่อเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 103
อีเมลล์ pimwan@ndrubber.co.th
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th (สําหรับเรื องร้องเรี ยน แจ้ง
เบาะแสการทุจริ ต และ/หรื
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรื อการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี)

6.2) ข้อมูลทัวไปของบริ ษทั ย่อย
- ข้อมูลทัวไปของบริ ษทั ย่อย
ชือบริษัท
ทีตั@งสํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชือบริษัท
ทีตั@งสํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

ชือบริษัท
ทีตั@งสํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนั
พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,100,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ผลิตและจําหน่ายชิ@นส่วนยานยนต์ และชิ@นส่วนสําหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทีผลิตจากยาง
บริษัท แมสเคซี เทรดดิงF จํากัด
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนั
พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
1,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ประกอบกิจการค้า เป็ นตัวแทนจําหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นําเข้าและส่งออก
ยางนอกและยางในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์ ยางนอกและยาง
ในรถจักรยานยนต์ ยางนอกและยางในรถจั
และยางในรถจักรยาน
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนั
พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
วิจยั พัฒนา ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์การส่ งกระแสไฟฟ้ า
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- ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
ข้ อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ป
เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400โทรศั
โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991
- ข้อมูลผูส้ อบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ทีอยู่ ชั@น 18 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนส์
นั เพลส ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน จ..กรุ งเทพมหานคร
10330โทรศัพท์ 02-2058222
02
โทรสาร 02-6543339 www.grantthornton.co.th
6.3) ข้อมูลสําคัญอืนๆ
-ไม่มี-
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ส่ วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1) จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 377,500,000.00 บาท ทุ นชํา ระแล้ว 215,850,000.00
00 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้น สามัญ
215,850,000.00 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท
7.2) รายชือผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก ของบริ ษทั ฯ ณ วันที 12 ธันวาคม 2560 มีดงั นี@
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ

รายชือผู้ถือหุ้น

กลุ่ มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา
นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
66,216,500
30.68
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
63,076,100
29.22
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
14,252,000
6.60
รวม
143,544,600
66.50
ผู้ถือหุ้นอืนทีอยู่ใน 10 ลําดับแรก
นายธีรพล สิ นไชย
7,672,000
3.55
นายวีรชัย เดชอมรธัญ
6,132,000
2.84
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
4,950,000
2.29
นางเกษสุรีย ์ สุนทร
2,859,500
1.32
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี
2,787,000
1.29
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
1,282,000
0.59
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
1,182,500
0.55
นางสุปรี ดา ศรี ศุภรพันธ์
653,800
0.30
นายปั ญญา ลีพึงธรรม
640,000
0.30
นางสาวกันทิมา ทัสฐาน
630,000
0.29
รวม
28,788,800
13.34
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่ อยอืนๆ
43,516,600
20.16
รวม
215,850,000
100.00
หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกลุ
นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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7.3) การออกหลักทรัพย์อืน
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั@งที 2/2559 เมือวันที 22 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้ออกออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื@ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั เอ็น.ดี . รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที 1 (NDR
NDR-W1) จํานวน ไม่เกิ น
107,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2
หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดให้ NDR-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ทีออกและเสนอขาย ทั@งนี@
กําหนดให้มีการใช้สิทธิ ได้ 4 ครั@งคือ วันที 15 มิถุนายน 2560, วันที 15 ธันวาคม 2560, วันที 15 มิถุนายน 2561 และครั@ง
สุดท้าย คือวันที 22 ธันวาคม 2561 ในราคาการใช้สิทธิ ที 3 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
7.4) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็
างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลียนแปลงได้ โดยจะขึ@นอยูก่ บั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต ทั@งนี@ มติของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทีอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพือขออนุญาตจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่การจ่ายเงิ
ยเ นปั น
ผลระหว่างกาลซึ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษทั เอ็น.ดี . อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด และ บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด
ซึงเป็
เป็ นบริ ษทั ย่อย ได้กาํ หนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั และหากบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย และ/หรื
และ อ บริ ษทั ร่ วม
เพิมเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้
รา อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารอง
ตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อย และ/หรื
และ หรื อ บริ ษทั ร่ วมอาจกําหนดให้การจ่ายเงิน
ปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีกําหนดข้างต้นได้หากบริ ษทั มีความจําเป็ นทีจะต้องนําเงินกําไรสุ ทธิ จาํ นวนดั
นวน งกล่าวมาใช้เพือ
ขยายการดําเนินงานของบริ ษทั
อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปี ทีผ่านมา
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ปี
(บาท/หุน้ )
(บาท/หุน้ )
2557
0.58
0.080
2558
0
0.16
0.060
2559
0
0.26
0.097
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อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
(ร้อยละ))
39.13
37.70
40.00

8. โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี@

8.1) คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีท@ งั หมด 7 ท่าน ซึ งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทําความผิด
อาญาในความผิดที เกี ยวกับทรั พย์ซึงได้กระทําโดยทุ จ ริ ต และไม่มีประวัติการทํา รายการที อาจเกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั NDR
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึงมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของบริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสูงวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการกํ
ตลอดจนการกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริ หารความ
เสี ยง และมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ NDR
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั 2 คน ในจํานวน 3 คน ได้แก่ นางนิ ตยา สัมฤทธิ
วณิ ชชา หรื อ นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา หรื อ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา ลงลายมือชื อร่ วมกัน พร้อมประทับตรา
สําคัญของบริ ษทั
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กรรมการบริ ษทั ทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี จํานวน 5 คน และมีกรรมการบริ ษทั ทีมาจากฝ่ ายบริ หาร และได้รับเงินเดือน
จากบริ ษทั ฯ จํานวน 2 คน คือ นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา กรรมการผูจ้ ดั การ และ นางธัญญรั
ญญรัตน์ สัมฤทิวณิ ชชา ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายขายในประเทศ
กรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ได้แก่ ดร.
ดร ศิรดา จารุ ตกานนท์ นายธีรศักดิ• สว่างเนตร และ นายโกวิท คริ สธานิ นทร์
ซึ งมี จาํ นวนมากกว่า หนึ งในสาม ของจํานวนกรรมการทั@งหมด โดยกรรมการอิ สระทั@ง 3 คน มีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดคุณสมบั
ณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิ• สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์

คณะกรรมการ
บริ ษทั
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั@ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง
อย่างน้อยจํานวน หนึ งในสาม โดยอัต รา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี
งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน
จํากัด การออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั@นจะใช้วิธีจบั ฉลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการทีอยูใ่ น
ตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตําแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ นจํานวน
มากกว่าทีต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนั@น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั@งนี@ กรรมการผูอ้ อก
ตามวาระนั@นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้
อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี อ าํ นาจและหน้า ที และความรั
และค วามรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การบริ ษ ัท ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบทีสําคัญได้ดงั นี@
(ก) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อน นับ แต่วนั สิ@ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
(ข) จัดให้มีการประชุ
ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั@ง
(ค) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ@ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ซึ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิ
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(ง) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง หรื อหลายคน หรื อบุ
อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ งอย่าง

(จ)

(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)

(ฏ)

ใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุ มของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคล
ดัง กล่ า วมี อ าํ นาจตามที คณะกรรมการเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที คณะกรรมการเห็ น ควร ซึ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลทีได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั@นๆ ได้เมือ
เห็นสมควร
นอกจากนี@ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าทีในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที ของคณะกรรมการบริ หาร ทั@งนี@ การมอบอํานาจนั@น
ต้องไม่มีลัลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีทําให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที เกียวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการที เป็ นไปตาม
นโยบาย และหลั
ละหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทั@งนี@ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื องดังต่อไปนี@
คณะกรรมการต้อ งได้รั บ มติ อ นุ ม ัติ จ ากที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ก่ อ นการดํา เนิ น การอัน ได้แ ก่ เรื องที กฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อ
โอนกิจการของบริ ษทั ทั@งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน หรื อการซื@อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั
อืนมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี@ คณะกรรมการยังมี ขอบเขตหน้าที ในการกํากับดู แลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการทีเกี ยวโยงกัน และ
การซื@อหรื อขายทรัพย์สินทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั@งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอืนตาม
ความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
อนุมตั ิการเปิ ด/ปิปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงือนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรื อทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญๆ ทีได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่
นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้างองค์กร หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดังกล่าวมี
ว อาํ นาจ
ตามที คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร ซึ ง
คณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลทีได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั@นๆ
ได้ตามทีเห็นสมควร ทั@งนี@ จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ดําเนินการ
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้า
เป็ นหุ ้นส่ วนในห้า งหุ ้นส่ ว นสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัด ความรั บ ผิดในห้างหุ ้นส่ ว นจํากัด หรื อเป็ น
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กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผูอ้ ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตั@ง
(ฐ) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้
อโดยอ้อมในสัญญาทีบริ ษทั
ทําขึ@น หรื อถือหุน้ หรื อหลักทรัพย์อืนเพิมขึ@นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
8.2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเป็ นอิสระตามนิ
ตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
(ก) ถือหุ น
้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั@งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อ นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถือโดยผูท้ ีเกียวข้องด้วย
(ข) ไม่เป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนั
ารงาน กงาน/ลูกจ้าง/ทีที ปรึ กษาที ได้รับเงิ นเดื อนประจํา/ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ง (ปัปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั@ง)
(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และ
บุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการ
เสนอชือเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั@งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(จ) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั
รวมทั@งไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
กรรมการซึงไม่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(ฉ) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื
ษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน
ซึงได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคล
ที อาจมี ความขัดแย้ง รวมทั@งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพด้วย
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับแต่งตั@งขึ@นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(ซ) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(ฌ) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนทีเป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
(ญ) มีหน้าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี@
(ก) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(ข) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั@ง โยกย้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) สอบทานและหารื อกับ ฝ่ ายจัดการเกี
การเกี ยวกับความเสี ยงที สําคัญของบริ ษทั และมาตรการที ฝ่ ายจัดการได้
ดําเนินการเพือติดตามและควบคุมความเสี ยงดังกล่าว
(จ) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั@งบุคคลซึ งมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าที เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั@งเข้าร่ วมประชุ
มประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั@ง
(ฉ) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทั@ง นี@ เพื อให้ม ันใจว่า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์
ะโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
(ช) จัด ทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษ ทั ซึ งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี@
- ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงิ
องรายงานทางการเงินของบริ ษทั
- ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็ นเกี ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีตาม กฎบัตร
(Charter)
- รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุ
อหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(ซ) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) ในการปฏิ บ ัติห น้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ห รื อมี ข อ้ สงสัยว่ามีรายการหรื
า
อการ
กระทําใดดังต่อไปนี@ ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริ
จริ ต หรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ
ขภายใน
งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลั
หลักทรัพย์ฯ
(ญ) ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึ กษาจากทีปรึ กษา
อิสระภายนอก หรื อผูเ้ ชี ยวชาญในวิชาชีพอืนๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องทั@งหมด
ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อ คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษ ัท ยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ต่ อ
บุคคลภายนอก
8.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุ กรรมการต่างๆ (ถ้ถ้ามี) (โดยขอรั บความ
เห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในภายหลัง)
- ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ น
ครั@ งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที พ้นตําแหน่ งตามวาระและ
สมควรได้รับเลือกตั@งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และเสนอต่
และเส อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือแต่งตั@งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไป
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และติดตามดูแลการดําเนิ นการเกียวกับวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั รวมทั@งแผนงานพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
- ประเมินผลประกอบการของบริ ษทั เพือกําหนดการให้
หนดการให้โบนัสและการขึ@นเงินเดือนประจําปี ของทั@งบริ ษทั โดย
ให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมทีเหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
- เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอืน
8.4) การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสามเดื
อยสามเดือนต่อครั@ง เพือรับทราบผลการดําเนิ น
ธุรกิจ และร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั@งนี@ อาจจะมีการประชุมครั@งพิเศษเพิมเติมเพือพิจารณาเรื องที มี
ความสําคัญเร่ งด่วน
ในปี 2560 ได้มีการจัดประชุ
ดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 5 ครั@ง โดยในการประชุมแต่ละครั@งจะมีการส่ ง
รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระให้กบั กรรมการบริ ษทั แต่ละคนล่วงหน้าเพือจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
เมือสิ@ นสุ ดการประชุมแล้ว เลขานุการบริ ษทั ผูม้ ีหน้าทีจัดทํารายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั@งถัดไป และให้
และให้ประธานลงลายมื อชื อรับรองความถูกต้อง ทั@งนี@ กรรมการบริ ษทั
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สามารถแสดงความคิดเห็ น ขอแก้ไขเพิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที สุ ดได้ และรายงานการ
ประชุ ม ที ถู ก รั บ รองแล้ว จะถู ก จัด เก็ บ อย่า งเป็ นระบบในรู ป แบบของเอกสาร และรู ป แบบเอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ณ
สํานักงานของบริ ษทั
นอกจากนี@ บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม
ประชุมด้วย เพืออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกียวกับการจัดการทีอยูใ่ นความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ ทั@งนี@บริ ษทั ฯ กําหนดให้
นดให้จดั การประชุมดังกล่าวอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั@ง
ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2560 ตั@งแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2560
จํานวนครั@งทีเข้าประชุม
รายชือกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน
ตอบ
1. นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
5/5
2. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
5/5
1/1
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
3/5
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5/5
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
5/5
4/4
1/1
6. นายธีรศักดิ• สว่างเนตร
5/5
4/4
1/1
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
5/5
4/4
-

ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

8.5) ประวัติกรรมการ

(7)

(4)

(3)

(1) นายพงษ์ ศักดิ+ สวัสดิ+วรรณ
ประธานกรรมการ

(4) นางนิตยา สั มฤทธิวณิชชา
กรรมการ

(1)

(2)

(2) ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์

(5)

(6)

(3) นายชั ยสิ ทธิ+ สั มฤทธิวณิชชา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู
้ จดั การ

(5) นายธีรศักดิ+ สว่ างเนตร

(6) นายโกวิท คริสธานินทร์

กรรมการอิสระ

(7) นางธัญญรัตน์ สั มฤทธิวณิชชา
กรรมการ
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กรรมการอิสระ

(1) นายพงษ์ ศักดิ+ สวัสดิ+วรรณ
อายุ : 67 ปี
ตําแหน่ ง :
- ประธานกรรมการ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเครื องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ความเชียวชาญ : มีความรู ้ความสามารถ เกียวกับธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูผู้บริหารในบริษัทอืน :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2539-ปั จจุบน
ั
ผูจ้ ดั การ หจก.
หจก ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง(ไม่มี)
- คู่สมรส/บุ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู
งกรรมการ ้บริหาร :
- เป็ นน้องเขยของนางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นน้าเขยของนายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา
(2) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
อายุ : 39 ปี
ตําแหน่ ง :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่
ารณา าตอบแทน
- กรรมการบริ ษท
ั
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม :
- บริ หารธุ รกิ จดุษฎี บณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริ
โครงการปริ ญญาเอกร่ วม
สาขาบริ หารธุรกิ จ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์)
- บัญชีมหาบั
บัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชียวชาญ : มีความเชียวชาญด้านบัญชี และการเงิน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่
มาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูผู้บริหารในบริษัทอืน :
- ไม่มี
24

ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2559-ปั จจุบน
ั : อาจารย์ประจําสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเทียว มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปี 2555 –2559 : รองคณบดี คณะการจั
คณะ ดการและการท่องเทียว มหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
(3) นายชัยสิ ทธิ+ สั มฤทธิวณิชชา
อายุ : 45 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
ปี 2540 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร
การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชียวชาญ : มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูผู้บริหารในบริษัทอืน :
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ไทยเจริ
เจริ ญยางบริ การ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต.ไทยเจริ
ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2547-ปั จจุบน
ั กรรมการ บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 30.68
- คู่สมรส/บุ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 6.60
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นบุตรของนางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
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(4) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
อายุ : 69 ปี
ตําแหน่ ง :
กรรมการบริ ษทั
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
มัธยมศึกษาตอนต้น
ความเชียวชาญ :
มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษทั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
กรรมการ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูผู้บริหารในบริษัทอืน :
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั สยาม พลาสวูด จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั วูด้ ออล จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต. ไทยเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เกษตรสัมฤทธิ• จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
ปั จจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ต.ไทยเจริ
ต
ญรับเบอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 29.22
- คู่สมรส/บุ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นมารดาของนายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นพีภรรยาของนายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
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(5) นายธีรศักดิ+ สว่ างเนตร
อายุ : 44 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิ
การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท สาขาวิชา บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชียวชาญ :
- มีความเชีชียวชาญด้านบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูผู้บริหารในบริษัทอืน :
- กรรมการ บริ ษท
ั วินเนอร์ ปิ โตรเลียม จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการผู
รผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์ปิโตรเลียม จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
(6) นายโกวิท คริสธานินทร์
อายุ : 44 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
- กรรมการอิสระ
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที 8 เมษายน 2556 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุ งเทพ
ความเชียวชาญ :
- มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
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การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูผู้บริหารในบริษัทอืน :
- กรรมการ บริ ษท
ั วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2544-ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) :
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
(7) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
อายุ : 43 ปี
ตําแหน่ ง :
- กรรมการบริ ษท
ั
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- ปี 2552 ถึง ปั จจุบน
ั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชียวชาญ :
- มีความเชียวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูผู้บริหารในบริษัทอืน :
- ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานช่ วง 5 ปี ย้ อนหลัง :
- ปี 2552-ปั จจุบน
ั : กรรมการ/ผูผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ
ณ วันที 12 ธันวาคม 2560) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 6.60
- คู่สมรส/บุ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 30.68
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นภรรยา ของนายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นบุตรสะใภ้ ของนางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
ช
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8.6) ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
60 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
4. นางสาววาสนา อภัยจิต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. นายบุญหลาย จําปารัตน์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
6. นายจตุพร สามารถกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรมเครื องจักร
8.7) เลขานุการบริ ษทั
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั@งที 1/2557 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั@ง นางสาว พิมพ์วรรณ
พูลผล ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั@งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการโดยมีหน้าทีความรับผิดชอบดังนี@
- ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกียวกับข้อกําหนด กฎระเบี
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี
การเปลียนแปลงทีสําคัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพงปฏิบตั ิ
ต่างๆ
- บันทึ กรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการประชุ มคณะบริ การ รวมทั@ง ติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามมติ ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และมติทีประชุ
ปร มคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสสนเทศในส่ วนที รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
ก
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
- ดู แลเอกสารสําคัญของบริ ษ ัทได้แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนัง สื อนัดประชุ มคณะกรรมการ
คณะก
รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8.8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2560 ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ
กรร
และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปแบบของเบี@ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี@
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ตําแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าเบี@ยประชุม (บาท
บาท/ครั@ง)
24,000
14,000
24,000
14,000
24,000
14,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2560 เป็ นดังนี@
หน่วย : บาท
รายชือกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิ• สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์

คณะกรรมการ
บริษัท
116,000.00
42,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
112,000.00
52,000.00
52,000.00

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

ประชุมผู้ถือหุ้น

20,000.00
10,000.00
-

20,000
10,000
30,000
30,000
20,000

รวม (บาท)
136,000.00
52,000.00
228,000.00
158,000.00
138,000.00

หมายเหตุ : นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการทีได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู
าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2560
60 เป็ นดังนี@
ปี 2558
จํานวนผูบ้ ริ หาร
7
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร (บาท)
3,364,375
รู ปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือน / โบนัส
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ปี 2559
6
4,817,757
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2560
9
5,420,439
เงินเดือน / โบนัส

8.9) บุคลากร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
60 มีจาํ นวนพนักงานของบริ ษทั แบ่งตามสายงานหลัก เป็ นดังนี@
จํานวนพนักงาน (คน)
ส่ วนงานหลัก
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
1. ส่วนงานขายในประเทศ
9
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ
2
3. ส่วนงานผลิต
304
192
4. ส่วนงานเครื องจักร
33
5. ส่วนงานสํานักงาน
55
9
รวม
403
201

รวม
9
2
496
33
64
604

ค่ าตอบแทนแก่พนักงาน
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ให้ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส
และอืนๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน ค่าล่วงเวลา เบี@ยเลี@ยง เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึ งคิดเป็ นจํานวนเงิ นทั@งหมด
ดังนี@
รายการ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จํานวนพนักงาน (คน)
773
608
604
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
115,264,299
126,025,375
119,070,154
กองทุนสํารองเลียF งชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จัดตั@งกองทุนสํารองเลี@ยงชี พให้แก่พนักงาน ตั@งแต่ วันที 21 มิ ถุนายน 2557
25 กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยบริ ษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้
จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี@ยงชีพสําหรับพนักงานจํานวน 130 คน รวมเป็ นเงินทั@งสิ@น 433,240
240 บาท ทั@งนี@ มีวตั ถุประสงค์
เพือสร้างขวัญและกํกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพือเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ ง
เป็ นหัวใจหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จ จึ งมี นโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั@งภายในและจัดส่ งพนักงาน
ไปอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ ในหลักสู ตรทีเกียวข้องกับหน้าที และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั@งเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
จากผู ้ผ ลิ ต โดยตรง เมื อมี ก ารสั งซื@ อเครื องจั ก รใหม่ ๆ จาก
ต่างประเทศ
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9.

การกํากับดูแลกิจการ
รกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํ
บริ ษทั เอ็น.ดี .รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั ฯ” ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิ จการ โดยจัดหมวดหมู่
ออกเป็ น 5 หมวดตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั@งนี@การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางทีปฏิบตั ิได้จริ ง นอกจากนี@บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีมาใช้เป็ นแนวทางพัฒนานโยบาย เพือให้การบริ หารงาน และการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และโปร่ งใส อันจะเป็ นการให้ความคุม้ ครอง และเพิมความเชือมันแก่ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุ
กลงทุน พนักงาน และผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิในแต่ละหมวดดังต่อไปนี@
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิ จการ โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ งบริ ษทั ฯจะไม่กระทําการ
ใดๆ ทีเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และจะส่
แ
งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ของตน เพือสร้างความมันใจว่าผู ้
ถือหุน้ ทุกรายได้รับสิ ทธิพ@ืนฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื@อขายหรื อโอนหุน้ การได้รับส่ วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ฯ การได้รับ
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพือใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที ประชุ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการถอดถอนกรรมการ
แต่งตั@งผูส้ อบบัญชี และเรื องทีมีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิมทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น การแสดงความคิดเห็ นในทีประชุมอย่างเป็ น
อิสระ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องสําคัญอืนๆ
น ของบริ ษทั ฯ ทั@งนี@ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุ ้นที
ถืออยู่ แต่ละหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงหนึงเสี ยง โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี@
1) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทีสําคัญ และจําเป็ นสําหรับผูถ้ ือหุ ้นอย่างสมําเสมอ โดยผ่านทางเว็
นทางเ บไซต์ของบริ ษทั ฯ
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดส่งหนังสื อนัดประชุมทีระบุวนั เวลา สถานทีจัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารทีเกียวข้องให้
ผูถ้ ือหุน้ อย่างครบถ้วน ได้แก่
ก. แผนทีของสถานทีจัดประชุม
ข. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
ค. รายงานประจําปี
ง. แบบหนังสื อมอบฉันทะข้อมูลเกี ยวกับกรรมการอิ สระ เพือให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเลื อกที จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุ มแทนได้ซึงในหนังสื อนัดประชุ มจะแจ้งรายละเอี ยดของเอกสารที ผูถ้ ือหุ ้น
จะต้องนํามาแสดงในวันประชุมด้วย
จ. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้เป็ นไปตามที
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ซึ งในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ งแบบใดที บริ ษทั ได้จดั ส่ งไป
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
3) เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ เกียวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
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4) ก่อนเริ มการประชุม ประธานในที
ประธาน ประชุ มจะชี@ แจงเกี ยวกับกฎเกณฑ์ทีใช้ในการประชุ
ในการประชุมเกี ยวกับจํานวน/
นวน
สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าประชุม ทั@งทีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนน
เสี ยงโดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึงประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที
ของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการตรวจนับคะแนนเพือความโปร่
อความโปร่ งใส และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสี ยงทุกวาระใน
ห้องประชุม ทั@งนี@ ประธานทีประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
5) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้อ
สงสัย หรื อแสดงข้อคิดเห็ นเพิมเติ มได้ ก่อนที
อนที จะลงคะแนน และสรุ ปมติทีประชุ มของแต่ละวาระโดยที
กรรมการ และกรรมการบริ หารทีดํารงตําแหน่งเฉพาะเรื องต่างๆ จะร่ วมชี@แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุ ้นด้วย และเมือการประชุมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ตรวจสอบได้
6) ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นที มาร่ วมประชุมผูถ้ ื อหุ ้นภายหลังเริ มการประชุ มแล้วมี สิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนใน
ระเบียบวาระทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
7) กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื องทีเกียวข้องได้
8) ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนแก่องค์กร เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับ
ผลตอบแทนทีเหมาะสม
หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทั@งผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นทีไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร,, ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่, ผูถ้ ือหุ ้น
รายย่อย และผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบตั ิทีเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี@
1) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ทีจะเสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพื
คลเ อเข้ารับการเลือกตั@งเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ก่อนที จะส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยแจ้งวิธีการและกําหนด
ระยะเวลาสิ@นสุดในการให้สิทธิผา่ นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ดําเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระทีระบุในหนังสื อนัดประชุม (ไม่
ไม่มีการสลับวาระ)
วาระ และไม่มีการเพิมวาระ
เพือพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื องจากวาระทีสําคัญทีผูถ้ ือหุ ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
3) กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าทีดูแลผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็ นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
และหาวิธีเยียวยาทีเหมาะสม หรื อกรณี เป็ นข้อเสนอแนะทีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื อง
สําคัญที มีผลต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุ รกิ
รกิ จของบริ ษทั กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื องดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
4) นําเสนอข้อมูลของกรรมการอิ สระเพือเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ ้นและสนับสนุ นให้ใช้
หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบทีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี
ทางการ
ยงได้
5) จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง โดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือ
หุน้ ทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง เพือให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงในแต่ละเรื องได้อย่างเป็ นอิสระโดย
เมือจบการประชุมผู ้ ถือหุน้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอี
สามารถขอตรวจสอบ
ยดได้
6) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกกรรมการทีเสนอแต่งตั@งเป็ นรายคน
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7) กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของ บริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เพือให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบตั ิท@ งั นี@เพือไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ และ
ในกรณี ทีพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารนําข้อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้เพือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูเ้ กียวข้อง
จะถือเป็ นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั
และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมี หน้าที รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่ ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8) กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั@งนี@เพือรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ และในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนในแต่ละวาระ เพือให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมที อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพือ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงใน
วาระการประชุมนั@นๆ
หมวดที 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ซึ งได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้
และ/หรื
หรื อเจ้าหนี@ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ และนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เพือส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยในการสร้างความมังคัง ความมันคงทางการเงิน และความยังยืนของกิจการ
การปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1) ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุน
บริ ษัษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซือสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามทีจะพัฒนา
กิจการให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการทีดี เพือสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมให้กบั การลงทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนอย่างต่อเนืองและยังยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตั ิต่ต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั@ง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2) ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ จึงได้นาํ มาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร
โดยได้กาํ หนดนโยบายคุณภาพไว้วา่ “มุ่งมันพัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์ค์สินค้าและบริ การ เพือก้าวสู่
สากล” มีการกําหนดราคาที เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมําเสมอ แสวงหาลู่ทาง
อย่างไม่หยุดยั@งทีจะเพิมประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื อง และปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่ งครัด
3) คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี@
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที จะสร้างความสัมพันธ์ทีดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื
และ หรื อเจ้าหนี@ ดําเนิ นธุรกิจบนพื@นฐาน
ของความเกื@ อหนุ นที เป็ นธรรมต่อทั@งสองฝ่ าย ให้การปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ และ/หรื
และ หรื อเจ้าหนี@ อย่างเสมอภาค โดย
คํานึ งถึ ง ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ หลี กเลี ยงสถานการณ์ ทีทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั@งปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื องวัตถุประสงค์
ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค@ าํ ประกัน และเรื องอืนใดที ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั
เจ้าหนี@ เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
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4) คู่แข่งทางการค้า

บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั@งอยูบ่ นพื@นฐานของกติกาการแข่งขันทียุติธรรม ไม่
แสวงหาข้อมูลที เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิ
ยวิธีการทีไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ทําลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่
วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง
5) พนักงาน
บริ ษทั ฯ นั@นให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึงเป็ นทรัพยากรทีสําคัญของบริ ษทั ฯ ซึ งจะมีส่วนช่วยส่ งเสริ ม และ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจ ดังนั@นบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจะดูแลพนักงานให้มี
คุณภาพชีวติ ทีดี โดยมีสภาพการจ้างทียุติธรรม มีสวัสดิการทีเหมาะสม มีโอกาสทีจะพัฒนาความก้าวหน้า มี
สภาพการทํางานทีปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเกี ยวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ•ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
6) รัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเพือการเสริ มสร้างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเกียวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัวไป
7) ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิ บตั ิตาม
มาตรฐานต่างๆ ทีเกียวกับความปลอดภัย ความมันคง สุขอนามัย และสิ
และสิ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
คํานึ งถึ ง ผลกระทบที มี ต่ อทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อม อี ก ทั@งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับ สนุ น
กิจกรรมสร้างสรรค์
รค์สงั คม ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ@นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนืองและจริ งจัง
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื องการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั@งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที
มิใช่
ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั@งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจําปี
แบบ 56-1 หนังสื อเชิญและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯโดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่
อ างสมําเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ยึดถือปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
1) การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่
โดย
วนของงบการเงินนั@น มีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี ทีรับรองโดยทัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ทีเหมาะสม การบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซึงทรัพย์สิน และเพือให้ทราบจุดอ่อนเพือป้ องกันการทุจริ ต หรื อการ
ดําเนิ นการที ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิ บตั ิอย่างสมําเสมอ รวมทั@งเปิ ดเผยข้อมูลที สําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงิ นผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ทีเป็ นอิสระว่า
ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญและผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ก่อนเปิ ดเผยต่ต่อสาธารณชน
2) ในด้านความโปร่ งใสนั@น คณะกรรมการได้แต่งตั@งกรรมการตรวจสอบ เพือตรวจสอบรายงานทางการเงิ น
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
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ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั@ง ทั@งนี@ รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจ และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
3) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ีเกียวข้อง ในกรณี ทีมี
ส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
4) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั
นวนครั@งของการประชุม และ
จํานวนครั@งทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ในรายงานประจําปี
เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั@งรู ปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที แต่ละคน
ได้รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชอบของคณะกรรมกา
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของ บริ ษทั ฯ โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนิ นงานทั@งระยะสั@น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน
การบริ หารความเสี ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสํ
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนทีวางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตั@งจากที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 7
ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที
รรมการที เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่ าน เป็ นกรรมการที ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และมี
ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จํานวน 2 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ กับผู ้
ถือหุน้ ใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดี
คลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการ ผูจ้ ดั การ เพือให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน ทั@งนี@ บริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขต อํานาจ หน้าที
และความรับผิ
บผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผู
และกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพือมิให้
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้
เจ้าหน้าทีบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริ
นาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จาํ กัด
2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั@งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นมันใจได้วา่ บริ ษทั มีการดําเนิ นงานและ
กลันกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่
แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
เพือปฏิบตั ิหน้าทีเฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท ที เป็ นกรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 ท่ า น โดย
องค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรื อไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่านเสมอ
และได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด ซึงมีรายละเอียดดังนี@
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั@งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
ใ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(2) ไม่เป็ นลูก จ้าง พนัก งาน ที ปรึ กษาที ได้เ งิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
(3) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี
โดย การจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
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หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
(5) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทั@ งนี@คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีสอบทานให้
สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารทีรับผิดชอบ รวมทั@งสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี ยงทีรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี บริ ษทั
บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึ งทําหน้าที เป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ที รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
2.2) คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท จํา นวน 3 ท่ า น โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิ สระอย่างน้อย 1 ท่ านทํ
านทําหน้าที ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามผลการดําเนินงานของแต่ละปี รวมทั@งพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรื อ
วิธีการ และโครงสร้างทีเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
2.3) คณะกรรมการบริ
รมการบริ หาร มีจาํ นวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริ หารทีไม่ได้
เป็ นกรรมการบริ ษทั 4 ท่าน ทําหน้าทีวางแผนและ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริ หารงาน หลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันในตลาด เพือเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/
ละ
หรื อให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายทีกําหนด
3) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีในการจัดการบริ
การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นทีเห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั โดยสรุ ปบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบทีสําคัญได้ดงั นี@
2.4) กํา กับ ดู แลให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่
ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ เช่น การทํารายการทีเกียวโยงกัน และการซื@ อหรื อขายทรัพย์สินทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
2.5) กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ
แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารงาน
และการจัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื องทีต้อง
ได้รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรื อโอนกิจการของ
บริ ษทั ทั@งหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน หรื อการซื@ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนมาเป็ น
ของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คนธ์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
2.6) พิ จ ารณาโครงสร้ า งการบริ หารงาน แต่ ง ตั@ง คณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการอืนตามความเหมาะสม
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2.7) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
2.8) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ@ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
2.9) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ@ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาและอนุมตั ิ
2.10) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผอู ้ ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
ก่อนมีมติแต่งตั@ง
2.11) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่
ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที
บริ ษทั ทําขึ@น หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิมขึ@นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4) การประชุมคณะกรรมการ

บริ ษทั ถือเป็ นหน้าทีสําคัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ทีต้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ เพือ
รับทราบและร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั@ง แต่ละครั@งจะ
มีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจจะมีการประชุมครั@งพิเศษเพือพิจารณาเรื องทีมีความสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุมประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร่ร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื องต่างๆ เพือเข้ารับการ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ทั@งนี@ ในการประชุมแต่ละครั@งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพือให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ งทําหน้าทีประธานในทีประชุมได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ ทั@งนี@ ในการลงมติในที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึงมีหนึงเสี ยง โดยกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื องนั@น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธาน
ในทีประชุมจะออกเสี ยงเพิมขึ@นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี@ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารจะเข้าร่ วมประชุมด้วยเพือให้ขอ้ มูลทีเป็
เ นประโยชน์
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพือให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมือสิ@ นสุ ดการประชุม เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที จัดทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั@งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมื
ารณาลงลายมือชือรับรองความ
ถูกต้อง ทั@งนี@กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมาก
ทีสุดได้
5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมา
ประชุ มร่
ม ร่ ว มกัน และนําเสนอรายงานทางการเงิ น ต่อ คณะกรรมการบริ ษ ัททุ ก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษ ัทเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั รวมทั@งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรั
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิ น ) ที ปรากฏในรายงานประจํา ปี งบการเงิ น ดัง กล่ าวจัดทําขึ@ นตามมาตรฐานการบั
ตามมาตรฐานการบัญ ชี รั บ รองและ
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ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัทฯ โดยเลื อ กใช้นโยบายบัญชี ทีเหมาะสมและเป็ นที ยอมรั บ และถื อ ปฏิ บัติ อย่า ง
สมําเสมอ รวมทั@งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแล มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
6) ค่าตอบแทน

บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้มีการเสนอขอ
อนุมตั ิต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั โดยจํานวนเงินทีจ่ายจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้
พิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบ และการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี@
6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทุก ๆ 4 เดืดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน และผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ทั@งนี@โดยได้รับการเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ หาร
6.2) โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั
7) การพัฒนากรรมการและผูผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่ผูท้ ีเกียวข้องใน
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพือให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง ซึงการฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทํ
อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครั@งทีมีการเปลียนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
รรม
8) การสรรหาและการแต่งตั@งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั@งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
จํานวน 2 คน จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย มีหน้าที ในการกลันกรองและ
พิจารณา คัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอชือบุคคลที
มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั@นจะนําเสนอชือบุคคลดังกล่าวเพือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั@นจะเสนอให้
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั@ง
8.1) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การกํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ย และ/หรื
และ หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม ที ผ่ า นมาฝ่ ายจัด การจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการส่งกรรมการของบริ ษทั หรื อคัดเลือกผูบ้ ริ หารทีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ทีเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื
และ อ บริ ษทั ร่ วม เพืพือเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพือกําหนดนโยบายที
สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื
และ อ บริ ษทั ร่ วม
ทั@ง นี@ เพื อให้ ก ารกํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ย และ/หรื
และ หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและโปร่ งใสมากยิงขึ@น ตั@งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไปป บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอ
ชื อ และใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในการแต่ ง ตั@ง บุ ค คลไปเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ย่อ ย ต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลทีได้รับแต่งตั@งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และ/หรื
และ อ บริ ษทั ร่ วม มี
หน้าทีดําเนินการเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของบริ ษทั ย่อย และ/หรื
หรื อ บริ ษทั ร่ วมนั@นๆ โดยควบคุมการดําเนินงาน
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ของบริ ษทั ย่อย และ/หรื
หรื อ บริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายทีได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลทีดี และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที
ได้ด้รับแต่งตั@งนั@น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนทีจะไปลงมติ หรื อ ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื อง
สําคัญในระดับเดียวกับทีต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนิ นการโดยบริ ษทั เอง
ทั@งนี@ การส่งกรรมการเพือเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และ/หรื
และ อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ ของบริ ษทั
นอกจากนี@ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบให้บุคคลทีได้รับแต่งตั@งจากบริ ษทั นั@นต้อง
ดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื องการทํารายการเกียวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ หรื อ การ
ทํารายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดี ยวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการ
จัดเก็บข้อมูล และการบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบ
ง
การเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
8.2) นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ งยัง
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื@อขายหลักทรัพย์ดงั นี@
(1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั@งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกียวกับหน้าทีทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํา นัก งาน
คณะกรรมการ กลต.
กลต ทีสจ. 12/2552 เรื องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศศ.2535
(2) บริ ษทั กําหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์
พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีสจ. 12/2552
12
เรื องการจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี เพือให้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบการซื@อขายหุ
อขายหุน้ ของผูบ้ ริ หารทุกราย
ผูบ้ ริ ห ารที ได้รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในที เป็ นสาระสํา คัญ ซึ งมี ผ ลต่ อ การเปลี ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื@อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินหรื อข้อมูล
ภายในนั@นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที
ลที เป็ นสาระสําคัญนั@นต่อบุคคลอืน
ทั@งนี@ หากพบว่ามี การใช้ขอ้ มูลภายในมีความประพฤติทีส่ อไปในทางที จะทําให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ได้รั บ ความเสื อมเสี ย และเสี ย หาย โดยผูก้ ระทํา การเป็ นบุ ค ลากรระดับ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ ระทํา ผิ ด เป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดนั@นๆ
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8.3) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด และ นางสาวสวิสญาพร ตั@งจิ นต์ศุจี จํานวน 1,545,000 บาท ทั@งนี@ บุคคลหรื อ กิ จการทีเกี ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ไม่เป็ นบุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
รายละเอียดค่ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เป็ นดังนี@
ค่ าสอบทานงบการเงิน
ค่ าตรวจสอบงบการเงิ
รเงิน
บริษัท
รวม
รายไตรมาส
สําหรับปี
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
540,000
525,000
000
1,065,000
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
75,000
210,000
000
285,000
บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด
60,000
120,000
180,000
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด
15,000
000
15,000
รวมค่าสอบบัญชีท@ งั หมด
1,545,000
หมายเหตุ : บริ ษทั เอ็น.ดี . เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด จัดตั@งเมือ วันที 3 พฤศจิ กายน 2560 และตรวจสอบงบการเงิ
และต
นโดย
นางสาวสวิสญาพร ตั@งจินต์ศุจี
9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริ ต คอรัปชัน
NDR ให้ความสําคัญเกียวกับการกํากับดูแลกิจการที
การทีดี และการดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ดังนั@น จึงได้กาํ หนด
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต.และ
และ นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพือให้พนักงาน และผูไ้ ด้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส หรื อความผิดปกติในการดําเนิ นธุ รกิ จ ของ NDR ผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ ตามที กํา หนดไว้ ผ่ า นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื อให้ มี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล ต่ า งๆ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอรัปชันมีรายละเอียดดังนี@
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption
(Anti
Policy)
เพือแสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษทั ในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างสิ@ นเชิ ง และเป็ นการกําหนดขั@นตอน
การกํากับดู แล และเฝ้ าระวัง รวมทั@งเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รายงานการพบเห็ นการทุ จริ ตผ่านช่ อง
ทางการสื อสารทีปลอดภัย เมือพบเห็นการทุจริ ต เช่น การเรี ยก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรื อกระทําการใดๆ
เพือให้ได้มาซึงทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใด แก่เจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีของหน่วยงานเอกชน หรื อผู ้
ทีมีส่วนเกียวข้อง ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื
ทางตรงหรื อทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื
และ อ
ของกลุ่มบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ซึงสามารถทําได้หลายรู ปแบบ โดยบริ ษทั มีแนวนโยบายการปฏิบตั ิดงั นี@
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริ ษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรื อ
กระทําการอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ ง หรื อนักการเมืองคนใดคนหนึ งสําหรับพนักงาน ควร
ระมัด ระวัง ในการให้ก ารสนับ สนุ น พรรคการเมื อ งใดพรรคการเมื อ งหนึ ง เพื อไม่ ใ ห้เ กิ ด ความเข้า ใจว่า บริ ษ ัท เป็ น
ผูส้ นับสนุน
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การบริ จาคเพือการกุศล และการเป็ นผูใ้ ห้การสนั
าร บสนุน บริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม การบริ จ าค เพื อการกุ ศ ล เพื อสร้ า ง
ภาพลักษณ์ทีดีให้แก่บริ ษทั โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน ทั@งนี@ กาํ หนดให้การบริ จาคเพือการ
กุศล และการให้การสนับสนุน จะต้องดําเนินการตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั
ของขวัญ สันทนาการ
นทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี@ยงรับรอง การเลี@ยงรับรอง ของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ นั@นสามารถ
ยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีความเหมาะสม กระทําโดยสุ จริ ต และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั@งเป็ นไปตามคู่มืออํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั โดยในการขออนุมตั ิเลี@ยงรับรอง จะต้องได้รับการอนุ
บการอนุมตั ิ จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั@ง
นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพือให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย มี ช่องทาง ในการรายงานข้อมูลการกระทําความผิด หรื อการทุ จริ ต และ
คุ ม้ ครองพนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรื อการปฏิ บัติทีไม่เป็ นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทํา
ความผิด หรื อทุจริ ต รวมทั@งเป็ นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง สําหรับการกระทําความผิด หรื อการทุจริ ต อย่าง
โปร่ งใส บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี@
วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อทุจริ ต
- พนั
นักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อการทุจริ ต ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรื อลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อ
- แจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางอืนๆ ได้ดงั นี@
เลขานุการบริษัท
โทร : 038-160707 ต่อ 103
E-mail:: pimwan@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 129 หมู่ที 3 ถนนหนองชาก-พนั
ถนนหนองชาก สนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
หัวหน้ าหน่ วยงานทรัพยากรบุคคล
โทร : 038-160707
E-mail: headhr@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 129 หมู่ที 3 ถนนหนองชาก-พนั
ถนนหนองชาก สนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกทีมีความเป็ นอิสระ)
E-mail: auditcom@ndrubber.co.th
auditcom@ndrubber.co.t
ไปรษณี ย ์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที 129 หมู่ที 3 ถนนหนองชาก-พนั
ถนนหนองชาก สนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึ
น ง จังหวัดชลบุรี 20220
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
1) ผูร้ ับข้อมูลดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั@งคณะกรรมการตรวจสอบ เพือดําเนิ นการ
ตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 3
คน โดยแต่ละคนจะต้องเป็ นผูบ้ ริ หารทีเหมาะสม และควรมีตวั แทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้า
ร่ วมด้วย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความเทียงธรรม โดยไม่คาํ นึ งถึงตําแหน่ง
ระยะเวลาการทํางาน หรื อความสําคัญใดๆ ของผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิด หรื อการทุจริ ตทีมีต่อบริ ษทั
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2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนิ นการสอบสวนและจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 45 วัน นับจากวันทีได้รับเรื อง
3) เมือดําเนิ นการสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการ
รายงานผล ต่อประธานคณะ
กรรมการบริ หาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผูท้ ีเกียวข้องแล้วแต่ละกรณี
4) หากปรากฏว่าพนักงานได้กระทําผิดจริ งตามที ได้มีการสอบสวนแล้ว บริ ษทั จะดําเนิ นการลงโทษตาม
ข้อบังคับเกียวกักับการทํางานของบริ ษทั ซึ งมีบทลงโทษตั@งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาดําเนิ นการลงโทษทางวินัยกับผูก้ ระทําผิด
ภายใน 30 วัน เมือได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครอง และห้ามพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่วา่
จะดําเนินการต่างๆ จากการทีพนักงานให้ขอ้ มูลเรื องการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
กรณี พนักงานให้ขอ้ มูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตด้วยเจตนาสุจริ ต แม้วา่ ภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการสอบสวน
แล้วและพบว่
ละพบว่าไม่มีการกระทําผิดตามทีได้ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาํ เนิ นการลงโทษใดๆ กับพนักงานทีให้ขอ้ มูล อย่างไรก็
ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริ งใดๆ ตามทีร้องเรี ยน และได้ทาํ ด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรื อจงใจให้เกิดผล
ทีเป็ นอันตราย หรื อให้ขอ้ มูลเท็จ บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานทีให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
ซึงมีบทลงโทษตั@งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน
การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิ ดเผย
ในระหว่างการสอบสวนการทุจริ ต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
และบันทึกการให้ถอ้ ยคําทั@งหมดทีได้รับมา เมือดําเนินการสอบสวนเสร็ จสิ@นแล้ว ให้นาํ ส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถอ้ ยคํา
และเอกสารประกอบ รวมทั@งเทปบันทึกการให้ถอ้ ยคํา แก่หวั หน้าฝ่ ายงานทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั เก็บรักษา
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่
น
วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริ ต โดยให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพือสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใสสะอาด โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมือวันที 13 พฤษภาคม 2558
10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาที ผ่านมา NDR มุ่งมันที จะดําเนิ นธุ รกิ จ โดยคํานึ งถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม และชุมชนบริ เวณ
โดยรอบพื@นทีโรงงาน รวมทั@งมีการทํากิจกรรมต่างๆ เพือสร้างเครื อข่ายการพัฒนา และการอยูร่ ่ วมกันอย่างยังยืนระหว่าง
ชุมชนและ NDR นอกจากกิ จกรรมร่ วมกับชุมชนบริ เวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมีการทํากิ จกรรมพัฒนาสังคม
ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย
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10.1 การดูแลสิ งแวดล้อม
ระบบบําบัดนํ@า
บริ ษทั ฯ มี การลงทุ นติ ด ตั@ง ระบบบําบัดนํ@า และระบบ
ผลิ ต นํ@า ประปา สํา หรั บ นํา นํ@า ประปาดัง กล่ า วมาใช้ใ น
ภายในบริ ษทั ฯ จากการติดตั@งระบบดังกล่
ก าว ทําให้บริ ษทั
ฯ ไม่ มี ก ารการปล่ อ ยนํ@าจากกระบวนการผลิ ต ออกสู่
ชุมชนภายนอก

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษัท ฯ มี ก ารป้ องกั นการฟุ้
น การฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละอองภายในโรงงาน
โรงงาน โดยการติดตั@งระบบดูดฝุ่ นละออง และ
นําไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศภายนอก ส่ วนการ
ป้ องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่
อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ น@ นั จะมีการ
ตรวจประเมินโดยบริ ษัษทั ทีมีความชํานาญ ปี ละ 1 ครั@ง
นอกจากนี@ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั@ง อากาศที ปล่อยจากปล่อง
ระบายอากาศ, ปริ มาณฝุ่ นละออง, ระดับความร้อน,
น ระดับ
ความเข้มแสง และ ระดับเสี ยง ปี ละ 1 ครั@ง
ติดตั@งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจากแผงโซลาร์เซลล์
บ ริ ษั ท ฯ มี ก า ร ติ ด ตั@ ง ร ะ บ บ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์ โดยติดตั@งแผงโซลาร์
เซลล์บ นหลัง คาอาคารโรงงาน ซึ งสามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยเริ มใช้งาน
ครั@งแรกเมือเดือน ตุลาคม 2559
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10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวติ ทีดีต่อสังคม
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มี โครงการ สนับสนุ นเพือพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และสังคม โดยมี การทํากิ จกรรมร่ วมกับ
องค์กรต่างๆ ดังนี@
1) บริ ษทั ฯ ร่ วมกับตัวแทนจํ
แทน าหน่าย ร้านชัยเซอร์ วิส
หาดใหญ่ ลงพืพื@ น ที ช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข์
ผู ้ป ระสบภัย นํ@าท่ ว มทางภาคใต้
ม
ในช่ ว งเดื อ น
มกราคม 2560

2) โครงการสบับ สนุ น ชมรมฟุ ต บอล อํา เภอ
บั น นั ง สตา จั ง หวัด ยะลา ในการแข่ ง ขั น
ฟุตบอลสันติสุข ประจําปี 2560 เพือสนับสนุน
ให้เยาวชนในพื@นทีดังกล่าว ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ โดยการออกกําลังกาย รวมทั@งเป็ น
การสานฝั นให้กบั เยาวชนในการเป็
เยาวชนในก นนักกี ฬา
ด้วย

3) บริ ษทั ฯ ร่ วมกับ บริ ษทั ฐานเศรษฐกิจ จํากัด และภาคี
เครื อข่าย ลงพื@นที ทํากิ จกรรม "ตามรอยพ่อ สานต่อ
ปณิ ธานเพือการศึ กษาเด็กไทย"
ไทย นําสื อการเรี ยนการ
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สอน อาทิ อุปกรณ์ซอฟแวร์ หนังแอนนิเมชัน 2 ภาษา มอบให้แก่โรงเรี ยนต่างๆๆ ระดับประถมศึกษาทีอยูใ่ น
พื@นทีห่างไกลหรื อท้องถินธุรกันดาร ในเขตภาคอีสาน
4) บริ ษทั ฯ ร่ วมสนับสนุ นโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง 13,000 ราย”
ราย ซึ งสมาคมบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่ วมกับบริ ษทั อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพือสังคม จํากัด จัดทําขึ@น
เพือสร้างแรงบั
รงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจ และการวางแผนการรักษาโรคมะเร็ งอย่างถูกต้อง โดยได้ร่วม
ออกแบบสมุดบันทึ กการรักษา (Survivor Planner) เพือแจกจ่ายให้ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในโรงพยาบาลรัฐบาล
ขนาดใหญ่ 15 แห่ง ซึงตั@งอยูใ่ น 5 ภูมิภาคทัวทั@งประเทศ
10.3 การถ่ายทอดองค์ความรู ้
บริ ษทั ฯ มีการส่งเสริ ม และสนับสนุนการให้ความรู ้ กับผูส้ นใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั@งสถาบันการศึกษา และ
ประชาชนผูส้ นใจทัวไป ซึงในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ดังนี@
1) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้นักลงทุ น ที สนใจธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ ได้เข้ามาเยียมชมกิจการของบริ ษทั ฯ รวมทั@ง
ได้พบปะพู
พ บปะพูด คุ ย กับ คณะผู ้บ ริ ห าร เพื อแลกเปลี ยน
ความรู ้และสอบถามข้อมูลจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
อย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือการ
บรรยายให้ ค วามรู ้ ใ นห้ อ งประชุ ม และการเข้า ชม
สายการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

ษา กศึกษาและ
2) บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษานั
อาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยีย างและพอลิ
เมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยียมชมกิจการ เพือเพิม
ทักษะ และความรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ไป
ปรับใช้ในการเรี ยนการสอนในมหาวิ
การสอนในมหาวิทยาลัย
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจั
าร ดการความเสียง
11.1 นโยบายการควบคุ
ควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั@งนี@ เพือให้ธุรกิ จดําเนิ นไปอย่างราบรื น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ทีตั@งไว้ และเพือให้สามารถจัดการบริ หารความเสี ยง หรื อความเสี ยหายทีจะเกิดขึ@นกับบริ
บ ษทั ฯ ได้
อย่างทันท่วงที โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม
5 หัวข้อหลักสอดคล้องตามหลักการบริ หารความเสี ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM)
(COS
นอกจากนี@บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีผตู ้ รวจสอบภายใน ซึงเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ งเป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และมีความรู ้ความสามารถในด้านบัญชี และการ
ควบคุมภายในเป็ นอย่างดี เป็ นทีปรึ กษาในการวางระบบการควบคุ
ษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพือหารายการความเสี ยง รวมทั@ง
สิ งผิดปกติ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
การบริ หารจัดการความเสี ยง
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ หาร เป็ นคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี ยง มีหน้าที ระบุความเสี ยง
วิเคราะห์ผลกระทบ
ผลกระทบ และหาแนวทางการป้ องกันไม่ให้ความเสี ยงดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจ และรายงานราย
ผลการวิเคราะห์ และแนวทางการป้ องกันความเสี ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบาย
การบริ หารจัดการความเสี ยง มีรายละเอียดดังนี@
นโยบายบริ หารความเสี ยง
1) บริ ษทั ฯ จะดําเนินกิจการภายใต้ความเสี ยงทียอมรับได้ เพือให้องค์กรมีการขับเคลือน และเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ
2) ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คน ของบริ ษ ัท ฯ มี ห น้าที รั บ ผิ ด ชอบในการระบุ รวมทั@ง กํา หนดแนวทางที
เหมาะสม เพือจัดการกับความเสี ยงดังกล่าว
3) ความเสี ยงทีมีนันยั สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี@
- ระบุความเสี ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบทีเกิดขึ@นหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการกับความเสี ยงดังกล่าว ตามแนวทางทีเหมาะสม
- ติดตามดูแล ให้มนใจว่
ั าความเสี ยงของบริ
ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
หน้าทีความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริ ษทั : มีหน้าทีในการกํากับดูแลการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ฯ โดยรวม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้มนใจว่
ั า บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี ยงทีมีคุณภาพ รวมทั@งมันใจ
ว่าความเสี ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะ
3) คณะกรรมการบริ หาร : ทําหน้าทีเป็ นคณะทํางานบริ หารความเสี ยง โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธาน มี
หน้าทีดังนี@
- จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี ยง และสอบทานนโยบายนี@อย่างสมําเสมอ
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบทีเกิดขึ@น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
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- สอบทานความเสี
อบทานความเสี ยง และแนวทางการจัดการความเสี ยง ตามที ระบุ ไว้ รวมทั@งให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ
ปรับปรุ งแก้ไข
- รายงานความเสี ยงทีตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- จัดประชุมคณะทํางานบริ หารความเสี ยงอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั@ง
4) ผูต้ รวจสอบภายใน : มีหน้าทีสอบทานประสิ ทธิผลของการจั
ลของการจัดการควบคุมความเสี ยง รวมทั@งการติดตามการ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องทีตรวจพบ
5) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี ยง และแนวทางการจัดการความเสี ยง ทีเหมาะสม และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาได้
11.2 การบริ หารจัดการความเสี ยง
สําหรับในปี 2560 นั@น คณะทํางานบริ หารความเสี ยง ได้มีการจัดประชุมร่ วมกันทั@งหมด 4 ครั@ง พบว่ามีประเด็น
ความเสี ยงทีสําคัญดังนี@
ความเสียงด้ านการเงิน
ในปี 2560 เงินบาทได้แข็งค่าขึ@นอย่างต่อเนื องไม่วา่ จะเที ยบกับเงินสกุล ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อ สิ งคโปร์
ดอลล่า ถึงแม้บริ ษทั จะมีการใช้ Forward contract และ การทํา Option รวมถึงการเปิ ดบัญชีเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
เพือใช้จ่ายให้กบั สิ นค้านําเข้า เพือควบคุมความเสี ยงก็ตาม บริ ษทั ฯ ก็ไม่อาจจะเลียงผลกระทบดังกล่าว ซึ งส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีรายได้นอ้ ยลงเมือรับรู ้รายได้เป็ นเงินบาท
ความเสี
มเสียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ปั จจุบนั วัตถุดิบหลักทีใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ ง
ราคาของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าว
ได้ จึ งอาจจะส่ งผลกระทบให้
ระทบให้ ต้นทุนในการผลิตชิ@นงานสู งขึ@น ในกรณี ทีวัตถุดิบดังกล่าว มีการปรับราคาสู งขึ@น ในทาง
กลับกันจะส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลง ในกรณี ทีวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง โดยในปลายปี
โดยใน
2559 และไตร
มาสแรกของปี 2560 ราคายางธรรมชาติมีการปรับตัวสูงขึ@นอย่างมาก ทั@งนี
งนี@ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการจัดการความเสี ยง
ดังกล่าวโดย ทําการจองซื@อยางธรรมชาติล่วงหน้า เพือทําให้สามารถทราบต้นทุนทีแน่นอนได้ นอกจากนี@ ยงั กําหนดให้ฝ่าย
วิจยั และพัฒนา พัฒนาสูตรยางเพือให้มีตน้ ทุนทีลดลงด้วย
12. รายการระหว่ างกันและรายการทีเกียวโยงกัน
12.1 รายการระหว่
หว่างกันและรายการทีเกียวโยงกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ทีเกิดขึ@นส่วนใหญ่ เป็ นรายการทีเกิดขึ@นเพือประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ โดยรายการทีทีเกิดขึ@น จะเป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ งสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้กบั ราคาที เกิกิ ดขึ@ นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็ นต่อ
รายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี@
มาตรการหรื อขั@นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ในการเข้า ทํา รายการกับ บุ ค คลที อาจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ จะต้อ งมี ก ารนํา เสนอเรื องให้
อง กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือทําการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ
และเพือเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนรวมถึงผูท้ ีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลั
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
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ประเทศไทย ซึงผูท้ ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ• เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
สําหรับรายการระหว่างกันทีเป็ นกรณี การค้
ารค้าปกติ เช่น การซื@ อสิ นค้าหรื อบริ การ การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ
เป็ นต้น บริ ษทั มีนโยบายที จะกําหนดเงื อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้กบราคาที
บั ราคาทีเกิดขึ@นกับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผูเ้ ชียวชาญอิสระต่อรายการทีเกิดขึ@น โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผล
ของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงือนไขและความจําเป็ นทีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการ
จัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสิ นค้าเป็ นต้
น น ทั@งนี@เพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั คาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเรื องการคํ@าประกันเงินกูย้ มื ของบริ ษทั โดยกรรมการหรื อ
สิ นทรัพย์ของกรรมการ ซึงเพือประโยชน์
ประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบั
จากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ซึ งทีผ่าน
มาบริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ @ าํ ประกันแต่อย่างใด ทั@งนี@ บริ ษทั มี การถอนการคํ@าประกันบุคคลแล้ว
บางส่ วนหลังจากทีบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี@ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนการเข้าคํ@าประกันวงเงิ นกูย้ ืม
ให้กบั บริ ษทั ย่อย ในอนาคตด้วย นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีรายการซื@ อ ขาย และการให้บริ การ ตาม
ธุรกิจปกติการค้าทัวไปด้วย
ทั@งนี@ ในการทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ@นในอนาคต เงือนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัวไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงือนไขตลาดที
ไขตลาดทีเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื
และ อ กรรมการอิสระเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั@งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั
นและความเหมาะสมของรายการนั@นด้วย หากมีรายการใดที
เกิ ดขึ@นกับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิ บตั ิให้เป็
เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื
และ อ
ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื
และ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษทั อาจให้ผูเ้ ชี ยวชาญอิ สระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ
นําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื
นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั@งนี@ กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
12.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการเข้าทํารายการระหว่างกัน ดังนี@
สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิFนสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั

ลักษณะ
รายการ
ค่าเช่าพื@นที

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน
ปี 2559
ปี 2560
108,000
108,000 ค่ าบริการ
เช่ า พื@ น ที เพื อใช้ เ ป็ นสํ า นั ก งาน สํ า หรั บ ฝ่ าย
การตลาดและฝ่ ายขายซึ งเป็ นราคาค่ า เช่ า ที
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI)
- เป็ นบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน

ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า
รายได้จาก
การขาย
ทรัพย์สิน
ซื@อสิ นค้า

ค่าบริ การ
สถานที

ค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้ า

เงินปันผลรับ
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุ ้นรวมกัน
ร้อยละ 10 ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ
ไทยเจริ ญ เซอร์ วิส
จํากัด
- นายชัยสิ ท ธิ• และ นางธัญญรั ตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา ถื อ หุ ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 10 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน
ปี 2559
ปี 2560
58,900
130,863 รายการธุรกิจปกติ
กํา หนดราคาขายด้ว ยราคาตลาดหรื อ ราคาทุ น
บวกกํา ไรขั@น ต้น ตามชนิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใช้แ นว
ปฏิบตั ิเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก
- 2,340,935 รายการสนั
สนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษทั ฯ มีการซื
าร @ อขายเครื องจักรสําหรั บการ
ผลิ ต สิ น ค้า ซึ งกํา หนดราคาขายสู ง กว่ า มู ล ค่ า
ทรัพย์สินทีหักค่าเสื อมราคาแล้ว
3,404,055 3,373,980 รายการธุรกิจปกติ
ราคาซึ งคิดใกล้เคียงกับทีคิดจากบุคคลภายนอก
โดยใช้แ นวปฏิ บ ัติ เ ดี ย วกับ การทํา รายการกั บ
บุคคลภายนอก
1,656,000 1,656,000 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานทีเพือใช้ใน
การผลิตสิ นค้าซึงเป็ นราคาทีประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ
348,816
338,832 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ได้ใช้ไฟฟ้ าในส่ วนของบริ ษทั เอ็น.ดี.
อินเตอร์พาร์ท ในส่ วนของสํานักงาน คลังสิ นค้า
และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคจัดเก็บ
2,210,144
- รายได้จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน NDI ร้อยละ 91.77
13,883
2,202 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกัน ซึ งราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่
หนดราคาโดย ตากว่
ํ าราคาตลาด

ซื@อสิ นค้า

-
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3,271 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัท มี ก ารซื@ อ แบตเตอรี รถยนต์ เพี อใช้ ใ น
รถยนต์ของบริ ษ ัท โดยกํา หนดราคาไม่ ต ากว่
ํ า
ราคาตลาด

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ, นางนิ ตยา และ นายชัย
สิ ท ธิ• สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน
รมการใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ท ธิ• และนางธัญญรั ตน์ สั มฤทธิ
วณิ ช ชา เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รวมกัน ร้ อ ยละ 4.5
ในบริ ษทั ต.ไทยรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผู้ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 27 ใน
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั สยาม พลาสวูด จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ตยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชช เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรวมกัน
ร้ อ ยละ 56 ในบริ ษัท สยาม พลาสวู ด
จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ• สั มฤทธิ วณิ ช ชา ถือ หุ ้น ร้ อ ย
ละ 4 ใน บริ ษทั สยาม พลาสวูด จํากัด
บริ ษทั เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการ ใน บริ ษั ท .เอส.เอ็ ม .เค.
.
อุตสาหกรรม จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น ร่ วมกั น ร้ อ ยละ 41 ใน
บริ ษทั เอส.เอ็ม.เค.อุอุตสาหกรรม จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
- นางมุกดา สวัสดิ•วรรณ (คูคู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ• สวัสดิ•วรรณ)เป็
เป็ นหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ใน หจก.ไวท์
ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุน้ ใน
หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50

ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า
ซื@อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน
ปี 2559
ปี 2560
34,972
6,713 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกัน ซึ งราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด
72,550
105,823 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการซื@อยางรถยนต์เพีอเปลียนอะไหล่ยาง
รถยนต์ของบริ ษ ัท โดยกํา หนดราคาไม่ ต ากว่
ํ า
ราคาตลาด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

2,827,701

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

8,785

- รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกัน ซึ งราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

7,849,247

2,237,873 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายหน้า ยางหล่ อดอก ระหว่างกัน
เพื อใช้ใ นการดํา เนิ น งานตามปกติ ซึ งกํา หนด
ราคาโดยอัตรากําไรขั@นต้น และไม่
แ
ตากว่
ํ าราคาที
ขายให้บุคคลอืน

ซื@อสิ นค้า

217,526

249,969 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารซื@ อถุ ง พลาสติ ก มาใช้ ใ นการ
ดํา เนิ น งานตามปกติ ซึ งกํา หนดราคาโดยไม่ตาํ
กว่าราคาตลาด
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3,149,393 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่
ระ างกัน ซึงราคา
ขายกําหนดราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั สยาม ซานซิน จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการใน บริ ษทั สยามซานซิน จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้ น ร่ วมกั น ร้ อ ยละ 20 ใน
บริ ษทั สยามซานชิน จํากัด
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ วณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 30 ในบริ ษทั
แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
- นายประเสริ ฐและนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการ และถืถือหุ ้นรวมกัน
ร้อยละ 80 ใน บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ
จํากัด
- นายชัยสิ ท ธิ• และนางธัญญรั ตน์ สั มฤทธิ
วณิ ชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 8 ในบริ ษทั
ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด
- เป็ นบริ ษทั ย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน

ลักษณะ
รายการ
ซื@อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน
ปี 2559
ปี 2560
26,400
- รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ ซื@ อนํ@ายาสําหรั บเติมบอยเลอร์ ระหว่าง
กันเพือใช้ในการดําเนิ นงานตามปกติ ซึ งกําหนด
ราคาโดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด

รายได้จาก
การขาย

2,411

รายได้จาก
การขาย

10,561

รายได้จาก
การขาย

- รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่างกันเพือใช้ใน
การดําเนิ นงานตามปกติ ซึ งกําหนดราคาโดยไม่
ตํากว่าราคาตลาด
- รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี ระหว่
ระ างกันเพือใช้ใน
การดําเนินงานตามปกติ ซึงกําหนดราคาโดยไม่
ตํากว่าราคาตลาด

- 23,268,108 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึงกําหนดราคาโดย
หนดราคาโด
ไม่ตากว่
ํ าราคาทุนบวกกําไร
112,150 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานทีเพือใช้เป็ น
สํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื@นทีใกล้เคียง
184,673 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีรายเดือน
โดยอ้างอิงจากฐานเงิ
จา
นเดือนปัจจุบนั ของบริ ษทั

ค่าบริ การ
สถานที
รายได้ค่า
วิชาชีพบัญชี
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สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI) สําหรับปี สิFนสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการบริ ษทั

มูลค่ ารายการ (บาท)

ลักษณะรายการ

ปี 2559
2,144,879

วงเงินเบิกเกินบัญชี

ประกันไฟฟ้ า

434,000

ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ซื@อสิ นค้า
- นางมุ ก ดา สวัส ดิ• วรรณ (คูคู่ ส มรสนาย
พงษ์ศ ํก ดิ• สวัส ดิ• วรรณ)เป็
เป็ นหุ ้ น ส่ ว น
ผูจ้ ัด การใน หจก. ไวท์เ ฮ้า ส์ พ ลาสติ ก
นางมุ ก ดา สวัส ดิ• วรรณ (คูคู่ ส มรสนาย
พงษ์ศกํ ดิ• สวัสดิ•วรรณ) ถือหุ ้นใน หจก.
หจก
ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50
บริ ษ ัท เอ็น .ดี . รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน) รายได้จากการขาย
(NDR)
สิ นค้า
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการร่ วมกัน
คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา และ นาย
ชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา

104,267

3,404,055

ซื@อสิ นค้าและ
วัตถุดิบ

58,900

ซื@อสิ นทรัพย์

-

ค่าบริ การสถานที

1,656,000
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ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2560
2,175,998 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา ทําการคํ@าประกัน
ในนามส่ วนตัวให้กับ บริ ษ ัท ฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อย่างใด
500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา ทําการคํ@าประกัน
ในนามส่ วนตัวให้กับ บริ ษ ัท ฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อย่างใด
115,174 รายการธุรกิจปกติ
NDI มี ก ารซื@ อ ถุ ง พลาสติ ก มาใช้ใ นการ
ดําเนิ นงานตามปกติ ซึ งกําหนดราคาโดยไม่
ตํากว่าราคาตลาด

3,373,980 รายการธุรกิจปกติ
NDI มี ก ารขายวัส ดุ สิ@ น เปลื อ งที ใช้ใ นการ
บรรจุยางนอก โดยกําหนดราคาซื@ อขาย เป็ น
ราคาทุนบวกกําไรขั@นต้นตามชนิ
ต
ดผลิตภัณฑ์
ใช้แ นวปฏิ บ ัติ เ ดี ย วกับ การทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก
130,863 รายการธุรกิจปกติ
NDI ซื@ อ วัตถุ ดิบ ทีใช้ในการผลิ ตผลิตภัณ ฑ์
โดยกําหนดราคาซื@อไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด
2,340,935 รายการสนั
รายการ บสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษทั ฯ มีการซื@ อขายเครื องจักรสําหรับ
การผลิ ตสิ น ค้า ซึ งกํา หนดราคาขายสู งกว่า
มูลค่าทรัพย์สินทีหักค่าเสื อมราคาแล้ว
1,656,000 ค่ าบริการสถานที
NDI ทําสัญญาตกลงใช้บริ การ อาคารเพือใช้
ในการผลิ ตสิ น ค้า โดยราคาค่ า บริ ก ารเป็ น
ราคาทีประเมินโดยผู
โ ป้ ระเมินอิสระ

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
- นา ย ป ระ เ ส ริ ฐ แ ละ น าง นิ ตย า
สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุ ้น
รวมกันร้ อยละ 10 ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญ
เซอร์วสิ จํากัด
- นายชั ย สิ ทธิ• และ นางธั ญ ญรั ต น์
สัมฤทธิ วณิ ชชา ถือหุ ้นรวมกันร้ อยละ 10
ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ, นางนิ ตยา และ นายชัย
สิ ทธิ• สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ตยา สั มฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ ้น รวมกัน ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นา ย ชั ย สิ ท ธิ• แ ละ น า ง ธั ญ ญรั ตน์
สัมฤทธิ วณิ ช ชา ถื อหุ ้น รวมกัน ร้ อ ยละ
4.5 ในบริ ษัท ต. ไทยเจริ ญรั บ เบอร์
จํากัด
บริ ษทั ไทยโตโยรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ น
กรรมการและถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 46 ใน
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)

ลักษณะรายการ
รายได้ค่าไฟฟ้ า

ปี 2559
348,816

เงินปันผลจ่าย

2,210,144

รายได้จากการขาย
สิ นค้า

-

ค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุ ง

-

ค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุ ง

-

ซื@อสิ นค้าและวัตถุดิบ
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17,400

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2560
338,832 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ ได้รับค่าไฟฟ้ าจาก NDR เนื องจาก
มี อ าคารบางส่ วนที ใช้ ไ ฟฟ้ าจากมิ เ ตอร์
เดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
- จ่ ายเงินปันผล
เนืองจาก NDR ถือหุน้ ใน NDI ร้อยละ
91.77 จึงต้องจ่ายเงินปันผล
700 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ขายชิ@นส่ วนยางให้ บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ
เซอร์วสิ จํากัด โดยกําหนดราคาไม่ตากว่
ํ า
ราคาทุนบวกกําไร
2,168 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มีการซื@อวัสดุสิ@นเปลืองสําหรับซ่อม
บํารุ งยานพาหนะ
นพาหนะ ซึงราคาขายกําหนดราคา
โดยไม่ตากว่
ํ าราคาตลาด
11,700 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มีการว่าจ้างให้ บริ ษทั ต.
ต ไทยเจริ ญรับ
เบอร์ จํากัด ซ่ อมบํารุ งยานพาหนะ สําหรั บ
ขนส่ ง สิ น ค้า ในอัต ราค่ า บริ ก ารตามราคา
ค่าบริ การสําหรับลูกค้าทัวไป

8,560- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ได้มีการจ้าง บริ ษทั ไทยโตโย รั บเบอร์
ทํา ชิ@ น ส่ ว นยาง โดยกํา หนดราคาซื@ อ ไม่ ต าํ
กว่าราคาตลาด

สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษทั แมสเคซี เทรดดิงF จํากัด (MAS) สําหรับปี สิFนสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

มูลค่ ารายการ (บาท)

ลักษณะรายการ

ประเภทรายการทีเกียวโยงกัน

ปี 2560
23,268,108 รายการธุรกิจปกติ
MAS มี ก ารซื@ อยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ งกําหนดราคา
โดยไม่ตากว่
ํ าราคาทุนบวกกําไร
112,150 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานทีเพือใช้
เป็ นสํา นัก งาน ในราคาเที ยบเคี ยงกับ พื@น ที
ใกล้เคียง
184,673 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั
ของบริ ษทั

ซื@อสิ นค้า และ
วัตถุดิบ

ค่าบริ การสถานที

ค่าวิชาชีพบัญชี
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ส่ วนที 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งข้อมูลทางการเงิ นที
ปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ งบการเงินรวมของบริ
รว
ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ซึงจัดทําขึ@นตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสมใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบและประมาณการทีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั@งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็ นอย่างไม่มีเงือนไขจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญ าตที เป็ นอิ ส ระ ดังนั@น จึ ง สะท้อ นฐานะทางการเงิ นและผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ฯ ที เป็ นจริ ง โปร่ ง ใสและ
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จัดให้ห้มีร ะบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสม และมี
ประสิ ท ธิ ผล เพือให้มนใจได้
ั
ว่าการบันทึ กข้อมูล ทางบัญ ชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเพี ยงพอที จะดํา รงรั กษาไว้ซึ ง
ทรั พ ย์สิน ของบริ ษ ัทฯ และป้ องกัน ไม่ใ ห้เ กิ ด การทุ จ ริ ตหรื อ การดํา เนิ น การที ผิ ดปกติ อย่า งมี นัย สําคัญ โดยได้แ ต่ ง ตั@ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพือทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิน
ทีถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนมี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกั
องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับ
เรื องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี ฉบับนี@แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็ นว่าระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที น่ าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชืชือมันต่อความน่าเชือถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560
ในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน)

นายพงษ์ศกั ดิ• สวัสดิ•วรรณ
(ประธานกรรมการ)

นายชัยสิ ทธิ• สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
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14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่
ดร.ศิศิรดา จารุ ตกานนท์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศักดิ• สว่างเนตร และนายโกวิท คริ สธานิ นทร์ ซึ งกรรมการ
ตรวจสอบ
จสอบ แต่ละท่านเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารจัดการ
องค์กร รวมทั@งธุ รกิ จอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิ บตั ิทีดี
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลั
บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามขอบเขต หน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั@ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบถ้วนทุก
ครั@ง โดยเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีท@ งั หมด และได้มีการหารื อร่ วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบผูต้ รวจสอบบัญชี และผูต้ รวจติดตามภายใน ในประเด็นที มี ความสําคัญต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ซึงสรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที ได้ดงั นี@
สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี
2560 ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายบริ หาร พร้อมหารื
มหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม เพือให้มนใจว่
ั
างบ
การเงินได้จดั ทําขึ@นอย่างถูกต้องตามทีควรในสาระสําคั
าคัญตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองทัวไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชือถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศทีเกียวข้อง รวมทั@งพิจารณาการนํามาตรฐานการบัญชี
ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบั
และมาตรฐานกา ญชีและ
กรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
สอบทานรายการทีเกียวโยงกัน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั
ย่อย ในกรณี ทีเกิดรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพือให้มนใจได้
ั
วา่ ได้ดาํ เนินตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.)
กําหนด โดยบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้
ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ ในปี 2559โดยพิ
โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี ซึ งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
ได้ให้ความเห็ นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่ องที เป็ นสาระสําคัญ ทั@งนี@ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็
วา นว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม การดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หารสอดคล้องกับนโยบาย และอํานาจอนุมตั ิที
กําหนดไว้
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนุมตั ิขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2561 ซึงได้จดั ทํา
ขึ@นบนพื@นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมี
ภายในและมีขอบเขตทีครอบคลุมระบบงานต่างๆ ทีสําคัญของบริ ษทั และพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ผูต้ รวจสอบรายงานผลตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือความเป็ นอิ ส ระของผู ้
ตรวจสอบภายใน
การสอบทานการบริหารความเสียง : ทบทวนกับฝ่ ายบริ หารในเรื องการบริ หารความเสี ยง และติดตามการดําเนิ นการ
รวมทั@งเสนอให้มีการกําหนดกระบวนการบริ หารความเสี ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผล เพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความ
เสี ยงอย่างต่อเนื อง และพิจารณาการป้ องกันและจัดการความเสี ยงสําคัญของธุรกิ จทั@งปั จจุบนั และทีอาจเกิดขึ@นในอนาคต
พร้อมทั@งกําหนดมาตรการเพิ
เพิมเติมเพือการปรับปรุ งให้ดียงขึ
ิ @@ น
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การสอบทานให้ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์
และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุ รกิจของบริ ษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฎิบตั ิตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลั
บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
กฎหมายทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างสมําเสมอ เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด รวมทั@งการปฎิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ทั@งนี@เพือสร้างความน่าเชือถือให้แก่ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่ งตัFงบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท : คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจํ
ร าปี 2561 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู ้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ให้แต่งตั@ง นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบี ยน 2785 หรื อ นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ ชัชวาลย์ เลข
ทะเบียน 6549 หรื อ นายธีรศักดิ+ ฉัวศรีสกุล เลขทะเบี ยน 6624 หรื อ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ+ เลขทะเบียน 6977 หรื อ นาย
นรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2561
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
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15. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 820.92 ล้านบาท ซึ งลดลง จากปี 2559 จํานวน 23.41 ล้านบาท และมีกาํ ไรขั@นต้น
75.20 ล้านบาท ซึ งลดลง จากปี 2559 จํานวน 56.11 ล้านบาท เป็ นไปในทางเดียวกันกับ กําไรสุ ทธิ ที ลดลงร้อยละ 69.90
เมือเปรี ยบเทียบ ระหว่าง ปี 2560 และปี 2559 ซึ งมีกาํ ไรสุ ทธิ ที 16.87 ล้านบาท และ 56.05 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งเกิดจาก
ปั จจัยหลายอย่าง ได้แก่
ทบจากราคายางธรรมชาติทีสู งขึ@น ในช่วงไตรมาส 2
- ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ : บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากราคายางธรรมชาติ
ปี 2560 ทั@งนี@ ต้นทุนที สู งขึ@นดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 มากนัก ถึงแม้ราคายาง
ธรรมชาติจะมีราคาทีสูงขึ@นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ก็ตาม ซึงแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ฯ มีการจัดการต้นทุนของวัตถุดิบได้ดี
สําหรับในช่วง ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2560 ราคายางธรรมชาติ
ยางธรรมชาติ ลดลงอย่างรวดเร็ ว แต่บริ ษทั ฯ ยังต้องซื@อยางธรรมชาติ
ทีราคาสู งกว่าราคาในท้องตลาด เนื องจากเป็ นราคาที บริ ษทั ฯ ได้จองซื@ อล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว นอกจากความผันผวนของ
ราคายางธรรมชาติดงั กล่าวข้างต้
างต้นแล้ว ยังมีปัญหาราคาเคมีต่างๆ ทีสู งขึ@น เนื องจากบริ ษทั ฯ ผูผ้ ลิตในประเทศจีนต้องปิ ดตัว
เนืองจากปั ญหาสิ งแวดล้อม
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีภาระต้นทุนในปี 2560 ทีสูงขึ@นเมือเทียบกับ ปี 2559 เพราะต้นทุน
วัตถุดิบเฉลียทีสูงขึ@น ดังกล่าวข้
าวข้างต้น
- สภาวะตลาดและการแข่ งขัน : ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการส่ งออกเพิมมากขึ@น เนื องจาก
เริ มมีการส่งสิ นค้าให้ลูกค้า CEAT อีกครั@ง หลังจากทีมีการชะลอการการส่ งออกในช่วง ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2560
เพือปรับสูตรการผลิตให้เป็ นไปตามความต้
นไปตามควา องการของลูกค้า สําหรับ ไตรมาส 4 ปี 2560 นั@น เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 พบว่า ยอดขายลดลง จํานวน 20.77 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.79 ถึงแม้จะมีการการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย
เพิมขึ@นก็ตาม แต่เนื องจากปริ มาณส่ส่ งออกไปยังประเทศมาเลเซี ยมีสัดส่ วนลดลงในปริ มาณที มากกว่า จึ งส่ งผลให้รายได้
โดยรวมลดลง
- กําไรจากอัตราแลกเปลียน : จากค่าเงิ นบาทที แข็งค่าขึ@ น ทําให้รายได้ในสกุลเงิ นบาทลดลง เมื อเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างปี 59 และ ปี 60 อัตราแลกเปลียนถัวเฉลียของ บาท/สิ
บาท งค์โปร์ดอลล่าร์แข็งค่าจาก 25.2481
2481 เป็ น 24.2812 และ บาท/ยู
เอสดอลล่าร์แข็งค่าจาก 35.0574 เป็ น 32.9767 ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบคิดเป็ นจํานวนมูลค่าประมาณ 13.6 ล้านบาท
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16. งบการเงิน สําหรับปี

รายงานของผูผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิ
าต
นรวมของ
บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน) และบริษัทย่ อย
สํ าหรับปี สิFนสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2560
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เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เอ็น.ดี . รั บ เบอร์ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ัทย่อย (“กลุ่ มบริ ษทั ”) ซึ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนรวม งบ
แสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริ
เฉพาะขอ ษทั เอ็น.
ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
” ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ@ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริ
ฉพาะของบริ ษทั รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ข้างต้นนี@ แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนิ นงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ@ นสุ ด
วันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของ
บริ ษทั สําหรับปี สิ@นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บ ผิ ดชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่า วไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
ส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี@ ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื องต่างๆ ที มี นัยสําคัญที สุ ดตามดุ ลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั สําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นํนาํ เรื องเหล่านี@มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั@งนี@
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี@
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
มูลค่
ลค่ าสุทธิ ทีคาดว่ าจะได้ รับของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ

วิธีการตอบสนองต่ อเรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ

ณ วันที 31 ธัน วาคม 2560 กลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษทั มี ข้า พเจ้า ได้ส อบถามผูบ้ ริ ห าร เพื อให้ไ ด้ม าซึ งความเข้า ใจ
สิ นค้าคงเหลือจํานวนเงิน 63.41 ล้านบาท และ 53.82 เกียวกับวิธีการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับของ
ล้านบาท ตามลําดับ
สิ นค้าคงเหลือ และได้ตรวจสอบการประมาณการดังกล่าวว่า
มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื องดังกล่าว เนื องจากสิ นค้า กลุ่มบริ ษทั
หลักของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ยางนอกและยางในสําหรั
หบ
รถจักรยานยนต์ และสิ น ค้า หลัก ของบริ ษทั ย่อยได้แ ก่ ข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อมูลอายุสินค้าคงเหลือและประเมินความ
ชิ@น ส่ วนในรถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์ ซึ งส่ วนใหญ่ สมเหตุสมผลในการพิจารณาค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้า
ผลิ ตจากยางพาราและยางเที ยม ซึ งการเปลี ยนแปลง คงเหลื อ ที กํา หนดโดยผูบ้ ริ หาร ข้า พเจ้า พิจารณาข้อ มูล การ
ราคาขายสิ นค้าขึ@นอยูก่ บั สภาวการณ์แข่งขันของตลาด หมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือและทดสอบการคํานวณค่าเผือ
การลดลงของมูล ค่ า สิ น ค้า คงเหลื อ ตามนโยบายของกลุ
ามนโยบายของกลุ่ ม
สิ น ค้า คงเหลื อแสดงมูล ค่า ในงบการเงิน ด้วยราคาทุ น บริ ษทั
หรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที คาดว่าจะได้
า จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํา
กว่า การประมาณค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ข้า พเจ้าได้สุ่ มทดสอบความถูก ต้องของประมาณการมูล ค่ า
ต้อ งอาศัย ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ ห าร ในการพิ จ ารณา สุ ท ธิ ที คาดว่า จะได้รับ ของสิ น ค้า คงเหลื อ โดยเปรี ยบเที ย บ
รายการหมุ น เวี ย นและการเสื อมสภาพของสิ นค้ า ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือ กับมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับของ
คงเหลือแต่ละประเภท และการเปลียนแปลงของราคา สิ นค้าคงเหลือดังกล่าว ซึ งคํานวณจากราคาตามใบเสนอซื@ อ
ขายสิ นค้าทีขึ@นอยูก่ บั ภาวการณ์แข่งขันของตลาด
ของลูก ค้า หรื อ ราคาขายสิ นค้
น ค้า ภายหลังวัน ที ในรายงาน หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นเพือให้สินค้านั@นขายได้
ตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และนโยบายการบัญชี
ทีสําคัญ
นอกจากนี@ ข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอของการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับสิ นค้าคงเหลือ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
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ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในรายงานนั@น ซึ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ
วมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั คือ การอ่าน และ
พิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงิ
บงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั หรื อกับความรู ้ทีได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือให้ดาํ เนินการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที กํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที รับผิดชอบในการจั
ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั เหล่านี@ โดยถูกต้อง
ตามที ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในที ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพือให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ทีปราศจากการแสดงข้อมูลที
ลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง ในกรณี
ในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั@งใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํ
ดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรัรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษัทและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั โดยรวมปราศจากการแสดงข้
วมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบติตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ที มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื
ะราย
อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั เหล่านี@
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิ
ปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านั@น และได้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี ยงที ไม่พบข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
กา
เอกสารหลักฐาน การตั@งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
•
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็
นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึ@นโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามี ค วามไม่ แน่ นอนที มี สาระสําคัญ ข้าพเจ้า ต้อ งกล่ าวไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้า พเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที ในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ทีเกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป
ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ@นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
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•

•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื@ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั โดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิ
ของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผู
บผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่างๆที สําคัญ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มีนัยสําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที มีนัยสําคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้
งการตรวจสอบขอ าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํคาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที เกียวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกี ยวกับความสัมพันธ์ท@ งั หมดตลอดจนเรื องอืนซึ งข้าพเจ้าเชือว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็
อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่างๆ ทีมีนัยสําคัญมากทีสุ ดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ในงวดปั จจุบนและกํ
นั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื องเหล่านี@ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ทียากที จะเกิ ดขึ@น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื อสารดังกล่าว

นายนรินทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 8593
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2561
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บริ ษั ท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี การค้า - ลูกค้าทัวไป - สุทธิ
ลูกหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้อง
ลูกหนี อืน - บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาษีมลู ค่าเพิมรอเรียกคืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนใน
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

5
7
8
6, 8
6
9

51,298,196
3,021,318
87,040,213
638,299
63,408,324
1,852,337
721,983
4,795,366
2,991,828
215,767,864

55,673,741
23,379,456
93,596,221
1,135,314
63,378,954
6,867,971
3,466,268
247,497,925

40,782,534
3,021,318
77,029,642
12,081,143
1,059,708
53,816,354
1,542,792
721,983
3,007,866
2,954,951
196,018,291

55,578,708
23,379,456
83,766,401
1,137,909
295,320
59,375,488
6,867,971
3,371,635
233,772,888

10
11
13
14
19

484,337,429
3,327,447
119,432
487,784,308

438,292
494,390,741
4,225,731
129,869
499,184,633

9,097,800
472,976,143
3,234,052
485,307,995

5,597,800
500,000
487,863,589
4,099,336
498,060,725

703,552,172

746,682,558

681,326,286

731,833,613
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บริ ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หมายเหตุ
หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี2สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนี การค้า - ผูค้ ้าทัวไป
เจ้าหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้อง
เจ้าหนี อืน - บริษัทย่อย
เจ้าหนี ซือสินทรัพย์
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
- หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี2สินหมุนเวียน
หนี2สินไม่หมุนเวียน
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนั กงาน
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
รวมหนี2สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี2สิน

15

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

56,207,632
89,674,486
110,327
2,695,305

71,930,418
86,933,123
86,768
158,360

54,031,633
83,210,126
576,593
51,578
2,695,305

69,765,192
82,595,553
611,291
52,079
158,360

16
17

9,484,149
21,450,000
391,444
11,487,047
953,738
192,454,128

9,011,562
21,450,000
5,306,380
12,758,050
1,144,644
208,779,305

9,484,149
21,450,000
10,256,656
495,886
182
182,251,926

9,011,562
21,450,000
4,890,394
11,653,432
482,580
200,670,443

16
17
18
19

28,596,717
32,350,000
4,202,515
9,443,304
74,592,536

38,126,142
52,150,000
3,665,963
7,892,153
101,834,258

28,596,717
32,350,000
3,737,418
9,443,304
74
74,127,439

38,126,142
52,150,000
3,271,710
7,892,153
101,440,005

267,046,664

310,613,563

256
256,379,365

302,110,448

6
6
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บริ ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น

หมายเหตุ
หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 322,500,000 หุ้น
หุ้นทีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 215,850
850,000 หุ้น
(2559 : 215,000,000 หุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสํารองตามกฏหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

322,500,000

322,500,000

322,500,000

322,500,000

21

215,850,000
106,514,298

215,000,000
104,814,298

215,850,000
106,514,298

215,000,000
104,814,298

22

11,389,585
99,010,841
876,694
433,641,418
2,864,090
436,505,508

10,708,461
103,681,570
876,694
435,081,023
987,972
436,068,995

11,389,585
91,193,038
424,946,921
424,946,921

10,708,461
99,200,406
429,723,165
429,723,165

703,552,172

746,682,558

681,326,286

731,833,613

12

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื8น
สําหรับปี สิ2 นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
ขายสุทธิ
ต้นทุนขาย
กําไรขัน2 ต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินปนั ผลรับ
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ ่ายในการขาย
ค่าใช้จ ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

6, 27
6, 25

6
6
25
6, 25

11
27
19

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อืนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
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งบการเงิ นรวม
2560
2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
2560

2559

820,915,225
(745,715,605)
75,199,620
4,800,663
4,166,560
84,166,843
(12,622,631)
(43,342,855)
(55,965,486)

844,317,272
(713,008,383)
131,308,889
5,086,147
6,061,832
142,456,868
(18,289,988)
(48,132,226)
(66,422,214)

759,091,612
(695,507,764)
63,583,848
4,800,584
6,009,747
74,394,179
(11,500,199)
(39,350,064)
(50,850,263)

791,190,830
(670,771,194)
120,419,636
5,086,147
2,210,144
8,009,661
135,725,588
(17,686,258)
(44,467,608)
(62,153,866)

28,201,357
(230,732)
27,970,625
(7,002,030)
20,968,595
(3,954,739)
17,013,856

76,034,654
(61,708)
75,972,946
(6,539,435)
69,433,511
(13,073,304)
56,360,207

23,543,916
23,543,916
(6,950,106)
16,593,810
(3,065,151)
13,528,659

73,571,722
73,571,722
(6,443,183)
67,128,539
(12,277,549)
54,850,990

17,013,856

56,360,207

13,528,659

54,850,990

บริ ษั ท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื8น (ต่ต่อ)
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
2560
2559

หมายเหตุ
การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
รวม
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท
2560

2559

12

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

56,049,025
311,182
56,360,207

13,528,659
13,528,659

54,850,990
54,850,990

12

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

56,049,025
311,182
56,360,207

13,528,659
13,528,659

54,850,990
54,850,990

กําไรต่อหุ้นขัน2 พื2นฐาน
กําไร (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ าหนั ก (หุ้น)

24

0.0783
215,465,753

0.2607
215,000,000

0.0628
215,465,753

0.2551
215,000,000

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไร (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ าหนั ก (หุ้น)

24

0.0688
245,059,995

0.2598
215,745,644

0.0552
245,059,995

0.2542
215,745,644
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บริ ษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบแสดงการเปลี8ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท

หมายเหตุ

71

งบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2559
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย
เงินปนั ผลจ่าย
เงินปนั ผลจ่ายของบริษัทย่อย
รายการกับผู้ถือหุ้น

22
23

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2560

215,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2560
เพิมทุน
รับชําระค่าหุ้นบริษัทย่อย
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย
ผลต่างจากการเปลียนแปลงประเภทเงินลงทุน
เงินปนั ผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที8ออกและ
ชําระแล้ว

21
22
2
23

ส่วนเกิ นมูลค่า
หุ้นสามัญ

สํารอง
ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื8นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกิ นจากการเปลี8ยนแปลง
เงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อย

104,814,298
-

7,958,461
2,750,000
2,750,000

63,282,353
(2,750,000)
(12,899,808)
(15,649,808)

876,694
-

กําไรสะสม

-

-

56,049,025

-

รวม

ส่วนได้เสีย
ที8ไม่ม ี
อํานาจควบคุม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

391,931,806
(12,899,808)
(12,899,808)

875,071
(198,281)
(198,281)

392,806,877
(12,899,808)
(198,281)
(13,098,089)

56,049,025

311,182

56,360,207

215,000,000

104,814,298

10,708,461

103,681,570

876,694

435,081,023

987,972

436,068,995

215,000,000
850,000
850,000

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

10,708,461
681,124
681,124

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

876,694
-

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

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

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

16,865,298

148,558

17,013,856

433,641,418

2,864,090

436,505,508

215,850,000

106,514,298

11,389,585

16,865,298
99,010,841

876,694

บริ ษั ท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบแสดงการเปลี8ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
ที8ออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น

สํารอง
ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2559
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย
เงินปนั ผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น

22
23

กําไรเบ็ดเสร็จ รวมสําหรับปี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2560
เพิมทุน
จัดสรรสํารองตามกฏหมาย
เงินปนั ผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จ รวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2560

215,000,000
-

21
22
23

104,814,298
-

7,958,461
2,750,000
2,750,000
-

59,999,224
(2,750,000)
(12,899,808)
(15,649,808)

387,771,983
(12,899,808)
(12,899,808)

54,850,990

54,850,990

215,000,000

104,814,298

10,708,461

99,200,406

429,723,165

215,000,000
850,000
850,000

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

10,708,461
681,124
681,124

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

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

13,528,659

13,528,659

91,193,038

424,946,921

215,850,000

106,514,298

11,389,585

บริ ษั ท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ2นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม

งบการเงิ นรวม
2560
2559
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกําไรก่อนภาษี เ งิ นได้เป็ นเงิ นสดสุ ทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดําเนิ นงานสุ ทธิ
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริงของเงินลงทุนชัวคราว
กําไรทีเกิดขึนจริงจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
ค่าเผือ (กลับรายการค่าเผือ) หนี สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ (กลับรายการค่าเผือ) สินค้าเสือมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริง
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
กําไรจากการจําหน่ ายสินทรัพย์
ตัดจําหน่ ายสินทรัพย์
รายได้เงิน ปนั ผล
ค่าใช้จ ่ายตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์ พนั กงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
เงิ นสดได้มาจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี8ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์แ ละหนี2สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดําเนิ นงานลดลง (เพิ8 มขึ2น):
ลูกหนี การค้า - ลูกค้าทัวไป
ลูกหนี การค้า - บริษัททีเกียวข้อง
ลูกหนี อืน - บริษัทย่อย
สิน ค้าคงเหลือ
ภาษีมลู ค่าเพิมรอเรียกคืน
ค่าใช้จ ่ายจ่ายล่วงหน้ า
สิน ทรัพย์หมุนเวียนอืน
หนี2สินดําเนิ นงานเพิ8 มขึ2น (ลดลง):
เจ้าหนี การค้า - ผูค้ ้าทัวไป
เจ้าหนี การค้า - บริษัททีเกียวข้อง
เจ้าหนี อืน - บริษัทย่อย
เจ้าหนี ซือสิน ทรัพย์
ค่าใช้จ ่ายค้างจ่าย
หนี สินหมุนเวียนอืน
เงิ นสดได้มาจากการดําเนิ นงาน
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(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษั ท
2560

2559

20,968,595

69,433,511

16,593,810

67,128,539

36,654,599
(2,214)
(289,806)
(198,636)
310,396
(482,387)
230,732
(198,642)
425,952
(32,716)
7,002,030

34,479,109
(24,260)
(313,376)
789,678
(64,371)
(442,870)
61,708
(429,990)
889,677
400,331
(66,666)
6,539,435

34,344,453
(2,214)
(289,806)
(198,636)
209,846
(482,387)
(233,901)
367,725
(22,425)
6,950,106

31,536,312
(24,260)
(313,376)
789,678
(62,445)
(442,870)
(425,899)
887,843
(2,210,144)
345,246
(66,666)
6,443,183

64,387,903

111,251,916

57,236,571

103,585,141

9,879,579
497,015
5,057,041
5,015,634
(4,795,366)
1,462,655

(11,707,033)
45,294
2,768,411
(2,324,934)
1,502,681

7,155,785
(10,943,234)
(764,890)
5,349,288
5,325,180
(3,007,866)
1,011,794

(11,317,348)
45,166
650,560
3,231,602
(2,324,934)
1,431,083

2,754,851
(14,313,113)
(158,360)
(1,317,537)
(219,040)
68,251,262

(19,217,171)
(23,502)
(1,971,543)
5,455,881
(651,999)
85,128,001

628,065
(34,698)
(158,360)
(1,404,911)
13,306
60,406,030

(19,018,311)
(166,408)
(10,900)
(1,971,543)
4,936,362
(1,047,717)
78,022,753

บริ ษั ท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษั ทย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ2 นสุ ดวันที8 31 ธันวาคม
งบการเงิ นรวม
2560
2559
เงิ นสดได้มาจากการดําเนิ นงาน (ต่อ)
รับดอกเบีย
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

(หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัท
2560

2559

68,251,262
32,716
(6,891,430)
(8,030,069)
53,362,479

85,128,001
66,666
(6,806,300)
(6,897,732)
71,490,635

60,406,030
22,425
(6,852,123)
(7,126,378)
46,449,954

78,022,753
66,666
(6,720,568)
(6,208,710)
65,160,141

255,090,158
(234,440,000)
6,057,446
386,916
(23,724,660)
3,369,860

263,800,000
(283,970,000)
5,350,000
(500,000)
659,029
(30,645,867)
(45,306,838)

255,090,158
(234,440,000)
(3,000,000)
2,726,168
(18,983,798)
1
1,392,528

263,800,000
(283,970,000)
5,350,000
(500,000)
654,929
(29,498,604)
2,210,144
(41,953,531)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดรับจาการรับชําระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
จ่ายชําระคืนหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินปนั ผล
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น

(15,474,278)
1,520,000
(9,056,837)
(19,800,000)
(20,846,769)
2,550,000
(61,107,884)

14,217,457
(3,663,158)
(19,800,000)
(13,108,501)
(22,354,202)

(15,485,050)
(9,056,837)
(19,800,000)
(20,846,769)
2,550,000
(62
62,638,656)

16,908,156
(3,663,158)
(19,800,000)
(12,910,221)
(19,465,223)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ8 มขึ2น (ลดลง
ลดลง) - สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ2 นปี

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

3,829,595
51,844,146
55,673,741

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

3,741,387
51,837,321
55,578,708

ข้อมูลกระแสเงิ นสดเปิ ดเผยเพิ8 มเติ ม
เจ้าหนี ซือสินทรัพย์
ซือสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

2,695,305
-

50,570,500

22,695,305
-

50,570,500

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
ซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินฝากธนาคารทีมีข้อจํากัดในการใช้ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิมขึน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิมขึน
เงินสดรับจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ซือสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินปนั ผลรับ
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน
มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
วันที 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้อมูลทัวไป
บริ ษทั จดทะเบี ยนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นนิ ติบุบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด เมือวันที 24 พฤษภาคม
2533 ในชือ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัดและได้เปลียนสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด โดยได้จดทะเบียนเปลียนชือ
เป็ น บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 15 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักในการผลิตและ
จําหน่าย ยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และให้บริ การ
อืนทีเกียวข้อง ทีอยูท่ ีจดทะเบียนของบริ ษทั ตั@งอยูท่ ี 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนั
พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี โดยมี ครอบครัวสัมฤทธิวณิ ชชาเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ซึงมีสดั ส่วนการถือหุน้ เป็ นจํานวนร้อยละ 66

2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินรวม
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี@ ได้จดั ทําขึ@นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
พ 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเป็ นทางการเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี@เป็ นภาษาอืน ให้ยึดถืองบ
การเงิงินทีจัดทําขึ@นเป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ การตีความ รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 การปรับปรุ ง
มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมี
าวมีข@ ึนเพือให้มีเนื@ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บัติ น@ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
นอกจากนี@ สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกประกาศและปรับปรุ งมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี ทีมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
การปรั บปรุ งมาตรฐานรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมีข@ ึ นเพือให้มีเนื@ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานรายงานทาง
การเงิ นระหว่างประเทศ ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน บริ ษทั ไม่มีแผนนํามาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้ก่อน บริ ษทั ได้ประเมินเบื@องต้น
ถึงผลกระทบต่องบการเงินในการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และทีปรับปรุ งข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ และ
คาดว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดทีเริ มถือปฏิบตั ิ
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2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี@ จดั ทําขึ@นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี@ ทีใช้ทางเลือกใน
การวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
รายการ

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า

เครื องมือทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนี@สินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผู
ระผูกพันตามผลประโยชน์ทีกําหนด
ไว้ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 18

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั@งสิ นทรัพย์
และหนี@สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุ
ของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี@ รวมถึงผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที มีนัยสําคัญ
อย่างสมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที สามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั@ง
ราคา กลุ่มบริ ษทั ประเมินหลักฐานทีได้มาจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนข้อสรุ ปเกียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการ
จัดระดับชั@นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
2.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี@ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมหรื อถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยง ดังต่อไปนี@
บริ ษทั ย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2560
2559

บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

91.77

91.77

บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด

50.00
50.00

50.00
-
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ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราและ
ยางเทียมสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จัดจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์และระบบส่ง
กระแสไฟฟ้ าแบบไร้สาย

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแล้ว
งบการเงิ นรวมนี@ ได้จดั ทําขึ@นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดี ยวกันสําหรับรายการบัญชี ทีเหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีทีคล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการครั@งที 4/2560 เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณา
ถึงอํานาจการควบคุมเหนือบริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด เนืองจากการเปลียนแปลงในการบริ หารจัดการ ทําให้
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เข้าไปมีอาํ นาจการตัดสิ นใจในเรื องสําคัญในการบริ หารงานมากขึ@น
ดังนั@นบริ ษทั จึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมตามคํานิ ยามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10
เรื อง งบการเงิ นรวม และบันทึ กเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เริ มจัดทํางบการเงิ นรวม โดยรวมงบ
การเงินของบริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด ตั@งแต่วนั ที 10 พฤศจิกายน 2560
มูลค่ าตามบัญชี สุ ทธิ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี@ สินซึ
น ซึ งไม่แ ตกต่างกับ มูลค่ ายุติธรรมอย่า งมี นัยสําคัญ ของ บริ ษ ัท
แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด ณ วันที 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี@
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี@การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
หนีสF ิน
เจ้าหนี@การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี@สินหมุนเวียน
มูลค่ ารวมของสินทรัพย์ สุทธิ

6,057,446
2,904,546
5,396,806
393,106
66,422
14,336,672
38,400
28,134
415,120

สัดส่วนการถือหุน้ ของบริ
องบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ผลต่างจากการเปลียนแปลงประเภทเงินลงทุน
- บริ ษทั
- ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

ร้อยละ 50.00
ร้อยละ 50.00

207,560
207,560
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บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุ
ารควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ@นเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนั@นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั@นทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วัวนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ@นสุดลง
3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
การรับรู ้รายได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าเมือบริ ษทั ได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของของสิสิ นค้าให้กบั ผูซ้ @ือแล้ว
ดอกเบี@ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์
กณฑ์คงค้างตามส่ วนของเวลาโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ งของสิ นทรัพย์ รายได้อืน
รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภททีมีสภาพคล่องสู ง (ซึ งไม่มี
ข้อจํากัดในการใช้) และพร้
ะพร้อมทีจะเปลียนเป็ นเงินสดทีแน่นอนเมือครบกําหนด ซึ งมีความเสี ยงในการเปลียนแปลง
มูลค่าน้อย
เงินลงทุนชัวคราว
เงิ น ลงทุ น ชัวคราวถื อ เป็ นหลัก ทรั พ ย์เ พื อค้า ซึ งแสดงด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการปรั บ มู ล ค่ า
หลักทรัพย์รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ลูกหนี@การค้าและค่
าและค่าเผือหนี@สงสัยจะสูญ
ลูกหนี@ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญที อาจ
เกิ ดขึ@นจากการเก็บเงินลูกหนี@ ไม่ได้ ค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญตั@งขึ@นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี@ และ
ความสามารถในการชํ
รชําระหนี@ของลูกหนี@ ณ วันสิ@นปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วธิ ี
ดังต่อไปนี@
สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ
วัสดุอืนๆ

- วิธีราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน)
น
- วิธีราคาทุน (วิวิธีถวั เฉลียเคลือนที)

มูลค่าสุทธิทีจะได้รับ ประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนส่ วนเพิมทีจะผลิตให้เสร็ จ
(สําหรับสิ นค้าที อยู่ระหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นเพือให้สินค้านั@นขายได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ
สิ นค้าเคลือนไหวช้าและสิ นค้าเสี ยหายโดยพิ
หาย พิจารณาจากประสบการณ์ทีผ่านมาในอดีตและข้อมูลทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน โดยบริ ษทั จะบันทึกผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจํ
รจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดทีมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั@น กรณี ทีเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อย
ค่า บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน บริ ษทั จะรับรู ้รายได้เงินปั นผลเมือมีการ
ประกาศจ่ายจากบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริริ ษทั ร่ วมทีแสดงในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีแสดง
ในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน
บริ ษทั จะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนนี@เมือมีขอ้ บ่งชี@วา่ มีการด้อยค่า
บุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกักัน
บุคคลหรื อบริ ษทั ที เกีกี ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อบริ ษทั ทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี@ บุคคลหรื อบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึงมีอิทธิพลอย่างเป็
ง นสาระสําคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้เริ มแรกตามราคาทุ น ซึ งคํานวณจากราคาซื@ อสิ นทรัพย์ท@ งั ที เป็ นเงิ นสด และจํานวน
เทียบเท่
เท่าเงินสดในการทําให้สินทรัพย์น@ นั อยูใ่ นสถานทีหรื อสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคาร และ
อุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม ต้นทุนและค่าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์จะถูกตัดออกจาก
บัญชีเมือสิ นทรัพย์ถูกขายหรื อเลิกใช้งาน ส่วนกําไรขาดทุนจากการขายสิ
จากการขายสิ นทรัพย์เหล่านั@นจะแสดงรวมอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุน
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน ดังนี@
อาคารและส่ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื องตกแต่ง ติดตั@ง และเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

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

รายจ่ายเกี ยวกับการต่อเติ ม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งถื อเป็ นราคาทุ นของสิ นทรั พย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่า
บํารุ งรักษารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึ@น
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง
ประมาณ 5 ปี
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเกิดขึ@นในระหว่างปี ทีมีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันที
เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี@สินทีมีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
งประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ น เงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันนั@น กําไรหรื อขาดทุ นจากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศบันทึ กเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั1นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ เงินสมทบกองทุ
มทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยร่ ว มกับ พนัก งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ร่ ว มกัน จัด ตั@ง กองทุ น สํา รองเลี@ ย งชี พ ซึ ง
ประกอบด้วยเงิ นที พนักงานจ่ ายสะสมและเงิ นที
นที บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของ
กองทุนสํารองเลี@ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงิ นที บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสํารองเลี@ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระต้องจ่ายเงิ นชดเชยให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ งบริ ษทั และ
บริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก หนี@ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานจากการคํา นวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ประมาณการไ
หนี@ สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ และผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี@ของสิ นทรัพย์วา่ มีการด้อยค่าหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี@วา่ มีการด้อยค่า บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรับปรุ งลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น@ นั ลดลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ
คืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในกําไรขาดทุน มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง
ราคาขายสุ
าคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น@ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า
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สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่า
การเช่าอุปกรณ์ ซึ งพิจารณาว่าความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั@งหมดได้โอนให้บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยแล้วเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กมูลค่าของสิ นทรั พย์เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ นตามมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
ตํากว่า โดยจํานวนเงินทีต้องจ่ายจะแบ่งเป็ นส่วนของหนี@ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพือให้จาํ นวนเงินทีต้องจ่ายใน
แต่ละงวดมีจาํ นวนคงที ค่าเช่าซึงต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี@ สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนดอกเบี@ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน จะ
คิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุ
าตลอดอายุของการใช้งานของสิ นทรัพย์น@ นั การเช่าสิ นทรัพย์โดยที ความเสี ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน การชําระเงินภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน จะถูก
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ@นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี@ยปรับทีต้องจ่ายให้ผใู ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที
มีการยกเลิกสัญญา
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเกียวกับรายการทีรับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหรื
ระหรื อจะขอคืนได้ตามสิ ทธิ ทางภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจําปี ที ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อที คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ@ นรอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึ
นทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึ@นระหว่างมูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี@ สิน กับจํานวนสิ นทรัพย์และหนี@ สินทีใช้ในทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่า
โดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการ
รายการ โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาด
ว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ@นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี@สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนํามาหักกลบกันได้เมือบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหั
มาหักกลบกับหนี@ สินภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น@ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วย
ภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั@นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความตั@งใจจะจ่ายชําระหนี@ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปั จจุบับนั ด้วยยอดสุทธิ หรื อตั@งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี@สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษีเงินได้
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรั
นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัด
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บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ@นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้
จริ ง
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
บริ ษทั จะบันทึกเงินรับทีเกินกว่ามูลค่าทีจดทะเบียนไว้เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน สุทธิดว้ ยต้นทุน
ในการออกหุน้ และผลประโยชน์ทางภาษีทีเกียวข้อง
การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึงทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการ ได้อนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผล
กําไรต่อหุน้ ขั@นพื@นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั@นพื@นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํ
ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ@าหนักทีออกจําหน่าย
และชําระแล้วในระหว่างปี
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรั บลด คํานวณโดยการนํากําไรสุ ทธิ สําหรับปี หารด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญ ณ วันสิ@ นปี กับ
จํานวนหุน้ สามัญทีบริ ษทั ต้องออกเพือแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ) ทั@งสิ@นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยวิธี
ถัวเฉลียถ่วงนํ@าหนัก ตามระยะเวลาทีสมมติวา่ มีการแปลงหุน้ เกิดขึ@น ณ วันทีออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
ส่วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั (ผูผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนินงาน) จะแสดงถึถึงรายการทีเกิดขึ@นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั@นโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปั นส่ วนอย่าง
สมเหตุ สมผล
ประมาณการหนี@ สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ทีอาจจะเกิดขึ@น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี@ สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระ
าร
ผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพันทีค่อนข้างแน่นอนทีมีผลสื บเนื องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งอาจทําให้บริ ษทั
ต้องชําระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั@น และจํานวนที ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึ@นจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมือมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
4.

ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเกียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ หนี@ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
สิ นทรัพย์และหนี@สินทีอาจจะเกิดขึ@น ซึงผลทีเกิดขึ@นจริ งอาจแตกต่างจากจํานวนทีได้ประมาณการไว้
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4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดงั นี@
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี@
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญเพือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี@ อนั เกิดมา
จากการทีไม่มีความสามารถในการชําระหนี@ ค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญนั@นเป็ นการประเมินบนพื@นฐานจาก
ความไม่แน่นอนในการรับชําระหนี@พิจารณาโดยผูบ้ ริ หาร
4.1.2 ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษทั พิจารณาค่าเผื
เผือการด้อยค่าของเงิ นลงทุน เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าวลดลง
อย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึ งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั@นขึ@นอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร
4.1.3 ค่าเผือสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื อมคุณภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณการค่
ระมาณการค่าเผือสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื อมคุณภาพเพือให้สะท้อน
ถึงการด้อยค่าลงของสิ นค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั@นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือประเภทต่างๆ
4.1.4 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการให้
ารให้ผลประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เมือ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ทีเสื อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป
4.1.5 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ
รรมของ นทรัพย์
ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสําคัญ หรื อเป็ นระยะเวลานาน ซึงความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั@นขึ@นอยู่
กับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
4.1.6 ผลประโยชน์
ยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ งข้อ
สมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนทีคาดว่าจะเพิมขึ@นใน
อนาคต อัตรามรณะและปั จจัยทีเกียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็
งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออก
จากงานทีเกิดขึ@นจริ งนั@นอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว้
4.1.7 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา
กํา ไรทางภาษี ในอนาคตของบริ ษ ัทและบริ ษ ัท ย่อ ยที นํามาหัก กับ ผลแตกต่ างชัวคราวที สามารถใช้
ประโยชน์ไ ด้ นอกจากนั@น ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจ ในการประเมิ น ผลกระทบของกฎหมายหรื
ผลกระทบของ
อ
ข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจหรื อความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี
อนของ
อากร
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
139,690
128,702

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
100
100,000
100,000

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

5,4177,553
35,264
264,981
40,782,534
2,534

19,762,902
35,782,137
55,673,741

19,696,571
35,782,137
55,578,708

ยอดเงิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
2560
2559
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม

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

40,622,910
15,050,831
55,673,741

37,469,843
469,843
3,312
312,691
40,782,534
2,534

40,527,877
15,050,831
55,578,708

6. รายการบัญชีกบั บุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีทีเกิดขึ@นกับบุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน บุคคลและบริ ษทั เหล่านี@เกียวข้องกันโดยมีการถือหุ ้น
และ/หรื
หรื อกรรมการร่ วมกัน ดังนั@น งบการเงินนี@ จึงแสดงผลของรายการเหล่านี@ ตามมูลฐานที พิจารณาร่ วมกันระหว่าง
บริ ษทั กับบุคคลและบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน ซึ งบางกรณี อาจใช้เกณฑ์ทีแตกต่างจากรายการกับบุคคลและกิ จการที ไม่
เกียวข้องกัน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อบริ ษทั ทีเกี
เ ยวข้องกันมีดงั นี@
ชื อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็ม เค อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
บริ ษทั สยามพลาสวูด จํากัด
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ญาติของกรรมการ

รายการระหว่างบุคคลและบริษทั ทีเกียวข้องกันสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี
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รายการกับบุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

นโยบาย
การกําหนดราคา

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

รายได้ขายสิ นค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง
รวม

ตามทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีตกลงร่ วมกัน

26,688,824
26,688,824

10,747,560
10,747,560

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

58,900
10,747,560
10,806,460

ซื@ อวัตถุดิบ
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง
รวม

ตามทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีตกลงร่ วมกัน

496,666
496,666

455,572
455,572

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

3,404,055
316,955
3,721,010

ค่าเช่ารับ
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง
รวม

ตามทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีตกลงร่ วมกัน

102,150
102,150

-

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

1,656,000
1,656,000

ค่าบริ การรับ
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง
รวม

ตามทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีตกลงร่ วมกัน

16,000
168,673
184,673

-

16,000
168,673
184,673

-

ค่าบริ การจ่าย
- บริ ษทั ย่อย

ตามทีตกลงร่ วมกัน

-

-

338,832

348,816

รายได้ขายสิ นทรัพย์
- บริ ษทั ย่อย

ตามทีตกลงร่ วมกัน

-

-

2,340,935

-

ตามมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุ้น

-

-

-

2,210,144

ตามทีตกลงร่ วมกัน

108,000

108,000

108,000

108,000

6,640,768

6,531,194

5,420,439

5,748,294

รายได้เงินปั นผล
- บริ ษทั ย่อย

ค่าเช่าจ่าย
- กรรมการบริ ษทั

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารทีสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั@นของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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รายการกับบุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

นโยบาย
การกําหนดราคา

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
61,996
6,702,764

61,996
6,593,190

55,596
5,476,035

55,596
5,803,890

ยอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับบุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2560

ารกับบุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
รายการกั
ลูกหนี@การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง

638,299
638,299

รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

1,135,314
1,135,314

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

2,595
1,135,314
1,137,909

-

1,059,708

295,320

495,945
80,648
576,593

552,120
59,171
611,291

51,578

52,079

331,574

275,978

ลูกหนี@ อืน
-

- บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี@ การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ทีเกียวข้อง

110,327
110,327

รวม

86,768
86,768

เจ้าหนี@ อืน
-

- บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

363,444
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-

301,448

7. เงินลงทุนชัวคราว – สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
เงินลงทุนชัวคราว
กองทุนรวม
กําไรทียังไม่เกิดขึ@นจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม

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

23,355,196
24,260
23,379,456

วคราว การเปลียนแปลงดังนี@
ในระหว่างปี 2560 และ 2559 เงินลงทุนชัวคราวมี
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2559
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที 1 มกราคม
ซือ
ขาย
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุน
ปรับปรุงมูลค่าตามมูลค่ายุตธิ รรม – กําไรทียังไม่เกิดขึนจริง
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที 31 ธันวาคม

23,379,456
234,440
440,000
(255,090,158)
289,806
2,214
3,021
021,318

2,871,820
283,970,000
(263,800,000)
313,376
24,260
23,379,456

8. ลูกหนี@การค้า – สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี@การค้า แยกตามอายุหนี@ทีค้างชําระมีดงั นี@

2560

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

69,752,964

78,538,220

60,286,996

68,804,579

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

13,186,733
417,015
1,210,824
1,203,300
94,556,092
(959,871)
93,596,221

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

13,090,554
417,015
1,210,824
1,203,300
84,726,272
(959,871)
83,766,401

งบการเงินรวม
ลูกหนี@การค้า – ลูกค้าทัวไป
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
2560
ลูกหนี@การค้า – กิจการทีเกียวข้อง
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
สุ ทธิ

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

348,249

910,314

3,298,624

910,314

290,050
638,299

225,000
1,135,314

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

227,595
1,137,909

ในระหว่างปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลือนไหวของค่าเผือหนี@สงสัยจะสูญ มีดงั ต่อไปนี@
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
บวก ตั@งค่าเผือหนี@สงสัยจะสูญ
หัก กลับรายการค่าเผือหนี@สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

959,871
(198,636)
761,23
235

170,193
799,678
(10,000)
959,871

9. สิ นค้าคงเหลือ – สุทธิ

2560

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

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

21,149,517
12,833,875
23,404,800
2,953,208
211,698
3,198,627
63,751,725
(372,771)
63,378,954

18,156
156,931
9,526
526,867
16,098
098,145
2,697
697,263
423
423,318
3,087
087,618
4,041
041,950
54,03
032,092
(215
215,738)
53,816
816,354

งบการเงินรวม

วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ@นเปลือง
นํ@ามันเชื@ อเพลิง
บรรจุภณ
ั ฑ์
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือสิ นค้าเสื อมคุณภาพและมูลค่าลดลง
สิ นค้าคงเหลือ – สุ ทธิ
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20,949,346
11,575,348
20,878,930
2,567,431
211,698
3,198,627
59,381,380
(5,892)
59,375,488

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในต้นทุนขายสําหรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี@

2560

2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ
เ
ษทั
2560
2559

745,405,209

713,072,754

695,297,918

670,833,639

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

97,380
(161,751)
713,008,383

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

46,926
(109,371)
670,771,194

งบการเงินรวม

ต้นทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ทีคาดว่าจะได้รับ
กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ

ในระหว่างปี รายการเคลือนไหวของค่าเผือสิ นค้าเสื อมคุณภาพและมูลค่าลดลง มีดงั ต่อไปนี@
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิมขึ@น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ@ นปี

2559

372,771
327,464
(17,068)
683,167

437,142
97,380
(161,751)
372,771

5,892
226,914
(17,068)
215,738

68,337
46,926
(109,371)
5,892

10. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์
พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี เทรด
ดิ@ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอ
ยี ฟิ วชัน จํากัด

ประเภทกิจการ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราและยางเทียมสําหรับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
จัดจําหน่ ายยางรถจักรยานยนต์
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์
และระบบส่ งกระแสไฟฟ้ าแบบ
ไร้สาย

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2560
2559

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
(วิธีราคาทุน)
2560
2559

6,100

6,100

91.77

91.77

5,598

5,598

1,000

-

50.00

-

500

-

6,000

-

50.00

-

3,000
9,098

5,598

รวม

89

ตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2 ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้มีการเปลียนแปลงการบริ หารจัดการรวมถึงการมีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจในเรื องสําคัญในการบริ หารงานของบริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด ดังนั@นบริ ษทั จึ งพิจารณาว่า บริ ษทั
แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย และเริ มจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง
จํากัด ตั@งแต่วนั ที 10 พฤศจิกายน 2560
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั@งที 3/2560 เมือวันที 10 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั
ร่ วมกับผูร้ ่ วมลงทุนอีก 4 คน จัดตั@งบริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด โดยมีทุนจดทะเบี ยน 6,000,000 บาท (หุ ้น
สามัญ 600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท) เพือวิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์และระบบส่ งกระแสไฟฟ้ า
แบบไร้สาย ภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมลงทุนบริ ษทั จะมีสัดส่ วนเงิ นลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว เป็ นอัตราร้อยละ 50 ของหุ ้น
ทั@งหมด (หุ ้นสามัญจํานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นมูลค่า 3,000,000
3,
บาท) บริ ษทั
ดังกล่าวจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมือวันที 3 พฤศจิกายน 2560 โดยบริ ษทได้
ทั ได้พิจารณาว่าบริ ษทั ได้เปิ ดรับ
หรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผั
อบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนั@นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั@น
ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั และสรุ ปว่าบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญโดยมีอาํ นาจ
เข้าไปมีส่วนร่ วมในกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานโดยรวม ดังนั@นบริ ษทั จึงถื
งถือว่าบริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็น
เนอยี ฟิ วชัน จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย
11. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย : พันบาท)

บริ ษทั
บริ ษทั แมสเคซี
เทรดดิ@ง จํากัด

ประเภทกิจการ
จัดจําหน่ ายยาง
รถจักรยานยนต์

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2560
2559

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

-

1,000

-

50.00

งบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั
(วิธีราคาทุน)
2560
2559

-

500

งบการเงินรวม
(วิธีส่วนได้เสี ย)
2560
2559

-

438

เมือวันที 1 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงกับผูร้ ่ วมลงทุนอีก 2 คน ร่ วมกันจัดตั@งบริ
งบริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง
จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ หุ ้นละ 100 บาท) โดยบริ ษทั ถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุน้ ทั@งหมด บริ ษทั ได้พิจารณาข้อเท็จจริ งตามเงือนไขการใช้สิทธิ ในการออก
เสี ยงและข้อตกลงอื นๆตามสัญญา สรุ ปว่าบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญโดยมี อาํ นาจเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมในนโยบายดังกล่าว ดังนั@นบริ ษทั
จึงถือว่าบริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมและรับรู ้เงินลงทุนตามวิ
ตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม
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รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี@

งบการเงินรวม
(วิวิธีส่วนได้เสี ย)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
หัก ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
โอนเปลียนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั
(ราคาทุน)

438
(231)
207
-

500
(500)
-

12. ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยทีมีส่วนได้เสี ยที
ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีเป็ นสาระสําคัญมีดงั นี@
(หน่วย : พันบาท)

บริ ษทั
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชัน จํากัด
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้นของ
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
2560
2559
8.23%
50.00%
50.00%

8.23%
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จัดสรรให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม
2560
2559
340
(117)
(75)
148

311
311

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมสะสม
2560
2559
1,328
91
1,445
2,864

บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปั นผลให้
ให้กบั ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในระหว่
ใน
างปี 2559 จํานวน 198,281 บาท

91

988
988

สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อย ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี@
บริ ษทั เอ็น. ดี. อินเตอร์
พาร์ท จํากัด

บริ ษทั แมสเคซี เทรดดิ@ง
จํากัด
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั@งแต่วนั ที 10 พฤศจิกายน
2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2560

บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอ
ยี ฟิ วชัน จํากัด
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีต@ งั แต่วนั ที 3
พฤศจิกายน 2560 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2560

สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2559

64,172
3,794
340

2,818
(117)
(117)

(75)
(75)

56,589
3,470
311

4,134

(234)

(150)

3,781

16,620
11,545
(11,560)
(465)
16,140

11,742
64
(11,625)
181

5,919
(68)
5,851

14,547
6,863
(9,011)
(394)
12,005

ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
หัก ลูกหนี@ค่าหุ น้ ของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม - สุ ทธิ

1,328
1,328

91
91

2,925
(1,480
(1,480)
1,445

988
988

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิมขึ@น (ลดลง) สุ ทธิ

11,062
(7,080)
11
3,993

(2,261)
(2,261)

(1,889)
4,520
2,631

6,330
(1,143)
(5,099)
88

สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2560
รวมรายได้
กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี@สินหมุนเวียน
หนี@สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ
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บริ ษทั เอ็น. ดี.
อินเตอร์พาร์ท จํากัด

13. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื@ อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ซื@ อเพิม
จําหน่าย
เพิมขึ@นจากการจัดทํางบ
การเงินรวม
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนทีจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนทีจําหน่าย
เพิมขึ@นจากการจัดทํางบ
การเงินรวม

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคารและสิ ง
ปลูกสร้าง

เครื องจักรและ
เครื องมือ
เครื องใช้โรงงาน

33,305,828
33,305,828
-

285,904,453
829,747
1,477,570
288,211,770
1,607,850
-

352,374,817
60,889,565
(1,582,856)
8,137,325
419,818,851
9,953,022
(330,000)

41,410,282
5,734,637
(1,955,394)
(361,935)
44,827,590
3,632,222
-

10,172,559
316,627
(410,188)
(571,247)
9,507,751
310,839
-

392,500

582,000

(1,169,228)

33,305,828

290,212,120

430,023,873

-

84,295,727
10,826,622

-

95,122,349
10,921,687

-

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื องตกแต่ง
และเครื องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
และระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

21,441,534
7,004,800
(3,994,221)
24,452,113
940,187
(619,855)

6,619,926
6,179,882
(882,213)
(9,964,096)
1,953,499
9,490,887
-

751,229,399
80,955,258
(8,824,872)
(1,282,383)
822,077,402
25,935,007
(949,855)

77,100
(30,748)

-

(1,428,500)

77,100
(1,653,976)

47,290,584

9,864,942

24,772,445

10,015,886

845,485,678

178,339,222
16,192,226

23,703,621
3,689,501

4,698,198
869,908

12,184,392
1,581,541

-

303,221,160
33,159,798

(1,367,229)
(288,659)
192,875,560
17,520,552

(1,954,055)
(249,197)
25,189,870
4,085,849

(400,792)
(450,285)
4,717,029
830,472

(3,984,080)
9,781,853
1,912,797

-

(7,706,156)
(988,141)
327,686,661
35,271,357

-

-

(280,012)

-

-

(481,569)

-

(761,581)

โอนเข้า / (โอนออก)

-

-

(239,199)

(791,049)

10,678
(28,618)

-

-

10,678
(1,058,866)

31 ธันวาคม 2560

-

106,044,036

209,876,901

28,484,670

5,529,561

11,213,081

-

361,148,249

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

33,305,828

193,089,421

226,943,291

19,637,720

4,790,722

14,670,260

1,953,499

494,390,741

31 ธันวาคม 2560

33,305,828

184,168,084

220,146,972

18,805,914

4,335,381

13,559,364

10,015,886

484,337,429

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี 2559
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

30,004,930
3,154,868
33,159,798

รวม
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี 2560
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

31,872,577
3,398,780
35,271,357

รวม

93

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
และระหว่าง
ก่อสร้าง

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

เครื องจักร
และเครื องมือ
เครื องใช้โรงงาน

โอนเข้า / (โอนออก)

33,305,828
33,305,828
-

283,986,096
829,747
1,477,570
286,293,413
1,607,850
392,500

331,446,344
60,207,324
(330,500)
8,137,326
399,460,494
6,108,019
(2,759,906)
582,000

33,839,802
5,292,417
(300)
(361,935)
38,769,984
2,749,967
(1,169,229)

9,376,355
308,127
(22,660)
(571,248)
9,090,574
297,233
(30,747)

20,507,883
6,990,500
(3,994,221)
23,504,162
940,187
(619,855)
-

6,619,927
6,179,882
(882,213)
(9,964,096)
1,953,500
9,490,886
(1,428,500)

719,082,235
79,807,997
(5,229,894)
(1,282,383)
792,377,955
21,194,142
(3,379,761)
(1,653,976)

31 ธันวาคม 2560

33,305,828

288,293,763

403,390,607

40,350,722

9,357,060

23,824,494

10,015,886

808,538,360

83,315,365
10,730,104

162,490,162
14,126,604

17,781,862
3,127,252

4,636,815
818,608

11,141,321
1,447,433

-

279,365,525
30,250,001

(115,654)
(288,659)

(249,196)

(13,287)
(450,284)

(3,984,080)
-

-

(4,113,021)
(988,139)

176,212,453
16,177,315

20,659,918
3,403,303

4,991,852
807,886

8,604,674
1,779,980

-

304,514,366
32,994,211

(405,925)
(239,199)

(791,049)

(28,618)

(481,569)
-

-

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

104,871,196

191,744,644

23,272,172

5,771,120

9,903,085

-

335,562,217

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื@ อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ซื@ อเพิม
จําหน่าย

ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับ
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับ
ตัดจําหน่าย

-

โอนเข้า / (โอนออก)

-

31 ธันวาคม 2560

-

94,045,469
10,825,727
-

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

33,305,828

192,247,944

223,248,041

18,110,066

4,098,722

14,899,488

1,953,500

487,863,589

31 ธันวาคม 2560

33,305,828

183,422,567

211,645,963

17,078,550

3,585,940

13,921,409

10,015,886

472,976,143

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี 2559
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

27,280,540
2,969,461
30,250,001

รวม
ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี 2560
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

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

รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ซึงหักค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ราคาทุน
จํานวน 106.19 ล้านบาท และ 98.25 ล้านบาท ตามลําดับ
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เครื องจักร และยานพาหนะของบริ ษัษทั ซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวนรวม
46.82 ล้านบาท และ 49.86 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ทีดินและสิ งปลูกสร้างได้ถูกจดจํานองเพือใช้เป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินสิ นเชือจากธนาคารแห่งหนึง ดังทีกล่าวใน
หมายเหตุขอ้ 15 และ 17
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สุทธิ
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่าง
ติดตั@ง

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื@ อเพิม
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ซื@ อเพิม
31 ธันวาคม 2560

6,807,524
419,470
330,001
7,556,995
484,958
8,041,953

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

2,011,953
1,319,311
3,331,264
1,383,242
4,714,506

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

4,225,731 -

31 ธันวาคม 2560

3,327,447

330,001
(
(330,001)
-

-

รวม
7,137,525
419,470
7,556,995
484,958
8,041,953

2,011,953
1,319,311
3,331,264
1,383,242
4,714,506

4,225,731
-

3,327,447

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,319,311

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,383,242

95

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระหว่าง
ติดตั@ง

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื@ อเพิม
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2559
ซื@ อเพิม
31 ธันวาคม 2560

6,642,524
419,470
330,001
7,391,995
484,958
7,876,953

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2560

2,006,348
1,286,311
3,292,659
1,350,242
4,642,901

-

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

4,099,336

-

31 ธันวาคม 2560

3,234,052

330,001
(330,,001)
-

รวม
6,972,525
419,470
-

-

7,391,995
484,958
7,876,953

-

2,006,348
1,286,311
3,292,659
1,350,242
4,642,901

-

4,099,336
-

3,234,052

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,286,311

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,350,242
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั
ระย @ นจากธนาคาร

งบการเงินรวม
2560
2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัวˆ สัญญาใช้เงิน
หนี@สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์
รวม

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

2,165,238
46,000,000
23,765,180
71,930,418

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
45
45,000,000
9,031,633
54
54,031,633

12
46,000,000
23,765,180
69,765,192

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560และ
และ 2559บริ ษทั มีเงิ นกูย้ ืมระยะสั@นจากธนาคารดัดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี@ ยร้อยละ3.85ต่
ยละ
อปี
และร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามลําดับซึ งคํ@าประกันโดยการจดจํานองทีดินและสิ
นและสิ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามทีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 13 และคํ@าประกันส่วนตัวโดยกรรมการของบริ ษทั บางท่าน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560และ 2559บริ
2559 ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดัดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี@ยMOR ลบ
ร้อยละ 1.5 ต่อปี และอัตราดอกเบี@ยเท่ากับเงินฝากประจํ
ฝากประจําส่ วนทีเป็ นหลักประกันบวกร้อยละ 1 ต่อปี ตามลําดับเงิ น
เบิ กเกิ นบัญชี ดังกล่ าวคํ@าประกันโดยการจดจํานองที ดิ น และสิ งปลูกสร้ างของบริ ษทั และคํ@า ประกันส่ วนตัวโดย
กรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน
16. หนี@สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ งบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
หนี@สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จะครบกําหนดภายใน 1 ปี
จะครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5ปี
รวม
หัก ดอกเบี@ยรอตัดบัญชี

10,945,400
30,416,970
41,632,370
(3,281,504)
38,080,866
(9,484,149)
28,596,71
8,596,717

หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนี@สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
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10,846,234
41,461,537
52,307,771
(5,170,067)
47,137,704
(9,011,562)
38,126,142

17. เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ซึงบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 1 แห่งโดยมีรายละเอียดดังนี@

อัตราดอกเบี@ยต่อปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

เงือนไขการชําระคืนเงินต้น

วงเงินกู้ 100 ล้านบาท

ปี ที 1 – 5 : MLR ลบ ผ่อนชําระคืนเป็ นรายเดื อน เดื อนละ 1.65 ล้าน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี บาท เริ มชําระในเดื อน สิ งหาคม 2558 จนถึ ง
เดื อนมิ ถุ น ายน2563 เงิ น กู้ยืม ส่ วนที เหลื อจ่ าย
คืนทั@งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2563
หัก ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว – สุ ทธิ

53,800,000

73,600,000

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

(21,450,000)
52,150,000

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรั
ห บปี สิ@นสุดวันที31 ธันวาคม2560และ 2559 มีดงั นี@
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

73,600,000
00
(19,800,000
000)
53,800,000

93,400,000
(19,800,000)
73,600,000

เงินกูย้ มื ระยะยาวคํ@าประกันโดยการจดจํานองทีดินและสิ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 13
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วน
หนี@ สินต่อส่ วนของผูถืถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี@ ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้นณ วันที 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั สามารถดํารงอัตราส่วนหนี@สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี@
ให้เป็ นไปตามสัญญา
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายการเคลือนไหวภาระผูกพั
กพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560และ
2560 2559มีดงั นี@
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1
มกราคม
ต้นทุนบริ การปี ปั จจุบนั
ดอกเบี@ยจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31
ธันวาคม

3,665,963
425,952
110,600

3,170,883
400,331
94,749

3,271,710
367,725
97,983

2,842,234
345,246
84,230

4,202,515

3,665,963

3,737,418

3,271,710

ข้อสมมติหลักทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันทีรายงาน
รายงาน สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2560และ 2559มีดงั นี@
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึ@นของเงินเดือน
จํานวนพนักงาน

2560

2559

ร้อยละ 3.2 ต่อปี
ร้อยละ 3 ต่อปี
685 คน

ร้อยละ 3.2 ต่อปี
ร้อยละ 3 ต่อปี
681 คน

(หน่วย : ร้อยละ)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
ร้อยละ 3.2 ต่อปี
ร้อยละ 3 ต่อปี
604 คน

มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์พนักงานถูกวัดโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการ
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนํ@าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 20 ปี
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ร้อยละ 3.2 ต่อปี
ร้อยละ 3 ต่อปี
608 คน

ค่ าใช้ จ่ายในโครงการผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั นี@
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนการบริ การปี ปัจจุบนั
ดอกเบี@ยจ่ายสุทธิ
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

425,952
110,600
536,552

400,331
94,749
495,080

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
367,725
97,983
465,708

345,246
84,230
429,476

ต้นทุนการให้บริ การในปั จจุบนั จะรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี@ยจ่ายสุ ทธิ จะรวมอยูใ่ น
ต้นทุนทางการเงิน
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที
กําหนดไว้ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี@

งบการเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
อัตราคิดลด
การเพิมขึ@น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
การเพิมขึ@นของเงินเดือนในอนาคต
การเพิมขึ@น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ลดลง
เพิมขึ@น
ร้อยละ
ร้อยละ 1
1

เพิมขึ@น
ร้อยละ 1

ลดลง
ร้อยละ 1

(478,933)

569,933

(415,116)

493,826

565,166

(484,099)

489,702

(419,592)

19. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19.1 ภาษีเงินได้
ภาษี
าษีเงินได้รับรู ้สาํ หรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ญชี
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

2,393,151
1,561,588
3,954,739

1,514,000
1,551,151
3,065,151

11,516,839
1,556,465
13,073,304

10,665,564
1,611,985
12,277,549

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได้ มีดงั นี@

งบการเงินรวม
2560
2559
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี
ภาษี
อัตราภาษี(ร้อยละ)
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหักภาษี
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสีสี ยภาษีและค่าใช้จ่าย
ทีหักเพิมได้
กําไรจากกิจการได้รับส่งเสริ มการ
ลงทุนทีได้รับยกเว้น
ขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559

20,968,595
20
4,193,719

69,433,511
20
13,886,702

16,593,810
20
3,318,762

67,128,539
20
13,425,708

374,480

612,674

357,970

674,897

(736,295)

(161,441)

(611,581)

(558,425)

122,835
3,954,739

(1,264,631)
13,073,304

3,065,151

(1,264,631)
12,277,549
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19.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี@สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี@
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญ
จากค่าเผือสิ นค้าเสื อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสF ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากสัญญาซื@ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จากผลต่างค่าเสื อมราคา

งบการเงินรวม
บันทึกใน
กําไรหรื อ
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

31 ธันวาคม
2560

191,975

(39,727)

-

152,248

74,554
733,193

62,079
107,310

-

136,633
840,503

(208,149)
(8,553,857)
(7,762,284)

208,149
(1,899,399)
(1,561,588)

-

(10,453,256)
(9,323,872)
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญ
จากค่าเผือสิ นค้าเสื อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสF ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากสัญญาซื@ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จากผลต่างค่าเสื อมราคา
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งบการเงินรวม
บันทึกใน
กําไรหรื อ
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

31 ธันวาคม
2559

94,729

97,246

-

191,975

13,667
582,106

60,887
151,087

-

74,554
733,193

141,799
(7,038,120)
(6,205,819)

(349,948)
(1,515,737)
(1,556,465)

-

-

(208,149)
(8,553,857)
(7,762,284)

(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญ
จากค่าเผือสิ นค้าเสื อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสF ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากสัญญาซื@ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จากผลต่างค่าเสื อมราคา

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บันทึกใน
กําไรหรื อ
กําไรหรื อ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุน

31 ธันวาคม
2560

191,975

(39,727)

-

152,248

1,178
654,342

41,969
93,142

-

43,147
747,484

(208,149)
(8,531,499)
(7,892,153)

208,149
(1,854,684)
(1,551,151)

-

(10,386,183)
(9,443,304)

(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผือหนี@ สงสัยจะสู ญ
จากค่าเผือสิ นค้าเสื อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสF ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
จากสัญญาซื@ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จากผลต่างค่าเสื อมราคา

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บันทึกใน
กําไรหรื อ
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

31 ธันวาคม
2559

34,039

157,936

-

191,975

13,667
568,447

(12,489)
85,895

-

1,178
654,342

141,799
(7,038,120)
(6,280,168)

(349,948)
(1,493,379)
(1,611,985)

-

(208,149)
(8,531,499)
(7,892,153)

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีสินทรัพย์ภาษีเงินรอการตัดบัญชี จํานวนเงิน 119,432
บาท และ 129,869 บาท ตามลําดับ กลุ่มบริ ษทั จึ งแสดงรายการดังกล่าวในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิ น
รวม
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20. สิ ทธิพิเศษจากการส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ได้รับ สิ ทธิ พิ เศษส่ งเสริ มการลงทุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.
พ 2520ดังนี@

เลขที

ลงวันที

กิจการทีได้รับการส่งเสริ ม

วันทีเริ มมีรายได้

วันทีสิ@นสุดการได้
สิ ทธิประโยชน์

59-0712-1-04-10

25เมษายน2559
2559

กิจการผลิตยางล้อสําหรับ
พาหนะ

1ตุลาคม2559

30กันยายน2562

บริ ษทั ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ดงั ต่อไปนี@
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริ มเป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 27,750,000 บาท มีกาํ หนดเวลาสามปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั@น
- ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม ซึ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณ
ภาษีเพือเสี
เสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผูไ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั@น
เนืองจากเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกําหนดต่างๆตามทีกําหนด
ไว้ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที ป.14/2541 ลงวันที 30 ธันวาคม 2541 บริ ษทั ต้องแสดง
ยอดรายได้แยกเป็ นส่ วนที ได้รับการส่ งเสริ ม และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31ธันวาคม
2560 และ 2559ในงบการเงิ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ดังนี@
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ@นสุดวันที 31ธัธันวาคม
กิจการทีได้รับ
กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม

รวม

2560
รายได้จากการขายสิ นค้า

670,430,339

150,484,886

820,915,225

2559
รายได้จากการขายสิ นค้า

172,890,761

671,426,511

844,317,272
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ@นสุดวันที 31ธันวาคม
กิจการทีได้รับ
กิจการทีไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม

รวม

2560
รายได้จากการขายสิ นค้า

670,430,339

88,661,273

759,091,612

2559
รายได้จากการขายสิ นค้า

172,890,761

618,300,069

791,190,830

21. ทุนเรื อนหุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั@งที 2/2559 เมือวันที 22 พฤศจิกายน2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติในเรื องดังต่อไปนี@
21.1 ทุนจดทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของจากจํานวน 215,000,000 บาทเป็ น 322,500,000 บาท โดยการออก
หุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 107,500,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิทีจะซื@อหุน้ สามัญครั@งที 1 (NDR-W1)
21.2ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมีมติจดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื@ อหุ ้นสามัญจํานวน 107,500,,000หุ ้น โดยออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเดิม โดยได้รับการจัดสรรในอัตราสองหุ ้นสามัญเดิมต่อหนึ งหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยไม่ตอ้ งชําระเงิน โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นชนิ ดระบุชือผูถ้ ือและโอนเปลียนมือได้
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันทีออก โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1
หุ ้นสามัญใหม่ ราคาตามสิ ทธิ ที กําหนดไว้มูลค่า 3 บาทต่อหุ ้น เว้นแต่จะมี การปรั บ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงือนไขการปรับสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ@ื อหุ ้นได้ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของ
วาค
แต่ละปี วันใช้สิทธิครั@งแรก ตรงกับวันที 15มิถุนายน2560 และวันใช้สิทธิครั@งสุดท้ายวันที 22ธันวาคม2561
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ในระหว่างปี จํจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั มีการเปลียนแปลงมีดงั นี :
จํานวนใบสํ
นวน าคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ@ื อหุ้นสามัญ
(หน่วย)
ณ วันที 1 มกราคม2560
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที 31ธันวาคม2560

107,499,454
(850,000)
106,649,454

22. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.
พ 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงิ นสํารองไม่น้อยกว่า ร้อย
ละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี สุ ทธิ จากขาดทุ
ากข นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงิ นสํารองนี@ จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บ
ของทุนจดทะเบี ยน เงิ นสํารองนี@ จะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลได้
23. เงินปันผลจ่าย
ในการประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจํา ปี 2560 เมื อวัน ที 30มีนาคม2560 ผูถ้ ือ หุ ้น ได้มีม ติอ นุ ม ตั ิจ่ายเงิ นปั นผลจาก
กําไรสําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.097บาท จํานวน 215 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผล
ทั@งสิ@ น 20.85 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวเมือวันที 27เมษายน2560
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 เมื อวันที 31 มีนาคม2559 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลจาก
กําไรสําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท จํานวน 215 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผล
ทั@งสิ@ น 12.90 ล้านบาท โดยบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวเมือวันที 28เมษายน2559
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั ย่อยเมือวันที 29 เมษายน2559 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยได้มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรหลังหักภาษีสาํ หรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 39.48 บาท จํานวน
61,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทั@งสิ@ น 2.41 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยจ่ายเงิ นปั นผลดัง กล่าวในวันที 16 พฤษภาคม
2559
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24. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั@นพื@นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม2560และ
และ 2559แสดงการคํานวณได้
ดังนี@

กําไรสําหรับปี สิ@นสุด
วันที 31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่ อหุ้นขัFนพืนF ฐาน
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

16,865

56,049

ผลกระทบของหุ้ นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
สิ ทธิซ@ือหุน้
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มี
การใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญจากใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

16,865

56,049

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนํ@าหนัก
2560
2559
(พันหุน้ ) (พั
พันหุน้ )
215,466

215,000

29,593

746

245,059

215,746

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
กําไรสําหรับปี สิ@นสุด
จํานวนหุน้ สามัญ
วันที 31 ธันวาคม
ถัวเฉลียถ่วงนํ@าหนัก
2560
2559
2560
2559
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน้ ) (พั
พันหุน้ )
กําไรต่ อหุ้นขัFนพืนF ฐาน
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ผลกระทบของหุ้ นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
สิ ทธิซ@ือหุน้
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่ มี
การใช้สิทธิซ@ือหุน้ สามัญจากใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

13,529

13,529
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54,851

54,851

215,466

215,000

29,593

746

245,059

215,746

กําไรต่อหุน้
2560
2559
(บาท) (บาท)
0.0783

0.2607

0.0688

0.2598

กําไรต่อหุน้
2560
2559
(บาท) (บาท)
0.0628

0.2551

0.0552

0.2542

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ
เฉพาะของ ษทั
สําหรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
วัตถุดิบและวัสดุสิ@นเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทํา
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์
และผลประโยชน์อืนของ
พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ง
ค่าโฆษณา
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
อืนๆ
รวม

540,603,496

488,594,854

513,660,746

467,353,568

3,019,254

5,773,144

2,787,318

6,357,029

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

143,659,341
40,309,546
34,479,109
3,846,733
7,713,158
22,318,400
4,877,106
27,859,206
779,430,597

121,244,683
31,472,274
34,344,452
2,977,989
3,289,511
11,541,664
4,665,867
20,373,523
746,358,027

129,329,611
35,531,554
31,536,312
3,786,116
7,711,182
20,699,938
4,662,453
25,957,297
732,925,060

26. เงินกองทุนสํารองเลี@ยงชีพ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก "กองทุ
กองทุนสํารองเลี@ยงชีพ สิ นสถาพร"
สถาพร ซึ งบริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี@ยงชีพ พ.ศ
พ ศ. 2530 ซึ งตามระเบียบ
ของกองทุน พนักงานและบริ ษทั ต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และจะจ่ายแก่สมาชิก
นั@นๆ เมือครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิก
สําหรั บปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม2560
2560บริ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.25ล้านบาท และ
จํานวน 0.05ล้ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุน จํานวน 0.40 ล้านบาท และจํานวน 0.04 ล้านบาทตามลําดับ
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27. ส่วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามลักษณะสิ นค้า สําหรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี@
(หน่วย : พันบาท)

ยางนอก
รายได้
470,192
ต้นทุนขาย
กําไรขัFนต้ น
ดอกเบี@ยจ่าย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ลูกหนี@การค้า - ลูกค้าทัวไป - สุ ทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพย์

ยางใน
202,866

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ชิ@นส่ วน
แบตเตอรี
อืนๆ
ยาง
52,444

64,172

36,407

ตัด
บัญชี
(5,166)

รวม
820,915
(745,716)
75,199
(7,002)
(36,655)
20,968
87,040
484,337
132,175
703,552
267,047

รวมหนีสF ิ น

(หน่วย : พันบาท)

ยางนอก
รายได้
529,237
ต้นทุนขาย
กําไรขัFนต้ น
ดอกเบี@ยจ่าย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ลูกหนี@การค้า - ลูกค้าทัวไป - สุ ทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพย์

ยางใน
179,129

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ@ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ชิ@นส่ วน
แบตเตอรี
อืนๆ
ยาง
55,236
56,589
27,589

ตัด
บัญชี
(3,463)

รวม
844,317
(713,008)
131,309
(6,539)
(34,479)
69,434
93,596
494,391
158,696
746,683
310,613

รวมหนีสF ิ น

ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที นําเสนอนี@ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ
รายงานภายในของบริ ษทั ที ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

109

ลูกค้ารายใหญ่
สําหรับปี สิ@นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560บริ
2560บริ ษทั มีรายได้จากลูกค้าหลักจากการขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
1รายเป็ นจํานวนเงิน 296.89 ล้านบาท
28. การเปิ ดเผยเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี@สินทางการเงินทีมีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้ ลูกหนี@การค้าและเจ้าหนี@การค้า และเงินกู
นกูย้ มื ระยะสั@น นโยบายการบัญชีสาํ หรับ
การบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี@ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็ นไปได้ทีลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนี@ ให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ได้ภายในกําหนดเวลาปกติของการค้า เพือจัดการความเสี ยงนี@ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินความสามารถทาง
การเงินของลูกค้าเป็ นระยะๆ
ความเสี ยงจากการให้สินเชือ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
ได้ให้สินเชือทางการค้าแก่ลูกค้าทีซื@อขายกันเป็ นปกติทางการค้า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
ย นโยบาย
ในการบริ
รบริ หารความเสี ยงจากการให้สินเชื อ โดยมีการติ ดตามการชําระเงิ นของลูกหนี@ การค้าอย่างใกล้ชิด และให้
ความสําคัญต่อลูกหนี@รายทีค้างชําระนานเกินกําหนดแต่ละราย ในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยเกียวกับการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี@
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบั
จะบันทึกค่าเผือหนี@สงสัยจะสูญเท่าทีจําเป็ นไว้ในบัญชี
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี@ย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี@ ยเกิ ดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี@ ยในท้องตลาดซึ งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั@งในปั จจุบนั และอนาคต ผูบ้ ริ หารเชื อว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงใน
อัตราดอกเบี
เบี@ยน้อย ดังนั@น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเนื องจากบริ ษทั มีลูกหนี@ การค้าและเจ้าหนี@ การค้าเป็ นสกุล
เงินต่างประเทศ บริ ษทั ได้ทํทาํ สัญญาซื@ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับลูกหนี@ การค้า เพือลดความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึ@น
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี@สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี@
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
31 ธันวาคม 2560
จํานวนเงิน
อัตราแลกเปลียนที จํานวนเงินเทียบเท่า
ตราต่างประเทศ
บันทึกบัญชี
เงินบาท
เงินฝากธนาคาร
ดอลลาร์สหรัฐ
102,136
32.4342
3,312,691
ลูกหนี@การค้า
ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์สหรัฐ

879,266
259,994

24.1711
32.5146

21,252,833
8,453,591

หนี@ สินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์
ดอลลาร์สหรัฐ

274,959

32.8472

9,031,633

29,952

32.8472

983,839

เจ้าหนี@การค้า
ดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
ข้อสมมติฐานทีใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื องมื
องมือทางการเงินของบริ ษทั มีดงั นี@
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี@ สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื องจากหนี@ สินดังกล่าวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล้
29. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม หมายถึ ง ราคาที ได้รั บจากการขายสิ
บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ า ยเพื อโอนหนี@ สิ น ในรายการที เกิ ด ขึ@ น ใน
สถานการณ์ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันทีวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี@ สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิ นโดยกําหนดลําดับชั@นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการประเมิ
น
นมูลค่า ดังนี@
• ข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 2
• ข้อมูลระดับ 3

เป็ นราคาเสนอซื@อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี@สินอย่างเดียวกัน
เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื@อขายซึงรวมอยูใ่ นระดับ 1 ทีสามารถสังเกต
ได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี@สินนั@น
เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ซึงนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนี@สินนั@น
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สิ นทรัพย์และหนี@ สินที วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559ประกอบด้
2559
วยรายการ
ดังต่อไปนี@
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงิงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลระดับที ข้อมูลระดับที ข้อมูลระดับที
1
2
3
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี@

-

3,021

-

3,021

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2559
ข้อมูลระดับที ข้อมูลระดับที ข้อมูลระดับที
1
2
3
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี@
สัญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

-

23,379
1,041
24,420

-

23,379
1,041
24,420

30. สัญญาซื
ญญาซื@ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
บริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
สัญญาซื@ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ามี ไว้เพือช่ วยในการบริ หารความเสี ยงที เกิ ดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม2560บริ
บริ ษทั มีสญ
ั ญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีเปิ ดสถานะไว้ซึงมีอายุ 6 เดือน ดังนี@
จํานวนเงินทีทําสัญญา
สกุลเงินล้านดอลลาร์สิงคโปร์
งบการเงินรวม/งบการเงิ
รวม
นเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
-

2.13
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จํานวนเงินตามสัญญา
สกุลเงินล้านบาท
งบการเงินรวม/งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2560
2559
-

54.00

31. ภาระผูกพันและหนี@สินทีอาจจะเกิดขึ@น
31.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการก่อสร้างอาคารโรงงานและเครื องจักรระหว่างติดตั@ง
จํานวน 7.75 ล้านบาท
31.2 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าสํานักงานขาย
งานขาย คลังสิ นค้าและบริ การอืนๆ โดยมีจาํ นวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญา ดังนี@
ปี

บาท

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

326,400
345,200
671,600

31.3 บริ ษ ัทมี ภ าระผูกพันจากการผลิ ตและจําหน่ ายสิ นค้าตามสัญ ญากับบริ ษทั แห่ ง หนึ งในต่ างประเทศโดยมี
ระยะเวลาสามปี
31.4 บริ ษทั มีภาระผูกพันทีเกิ ดจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ@าประกันจํานวนเงิน 6.44ล้
6.44 านบาทสําหรับการใช้
ไฟฟ้ า และการสังซื@อวัตถุดิบ
31.5 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการที ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสื อคํ@าประกันเพือคํ@าประกันการปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญาซึงเป็ นไปตามปกติธุรกิจเป็ นจํานวนเงินรวม 10,000ดอลลาร์สหรัฐ
31.6 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื อและหนี@ สินทีอาจเกิดขึ@นจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ดังนี@
(หน่วย: บาท)

วงเงินสินเชือ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั@น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศ
หนีสF ินทีอาจเกิดขึนF
หนังสื อคํ@าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทส์ (เฉพาะคราว)
ตัวˆ เรี ยกเก็บเงิน
สิ นเชือเช่าซื@อ

113

วงเงิน

งบการเงินรวม
ใช้ไป

คงเหลือ

39,500,000
60,000,000
67,000,000
260,000,000

2,175,999
45,000,000
53,800,000
-

37,324,001
15,000,000
13,200,000
260,000,000

12,000,000
90,000,000
33,000,000
45,000,000

6,437,609
9,031,633
34,732,238

5,562,391
80,968,367
33,000,000
10,267,762

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
วงเงิน
ใช้ไป
คงเหลือ
วงเงินสินเชือ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั@น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศ
หนีสF ินทีอาจเกิดขึนF
หนังสื อคํ@าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท (เฉพาะคราว)
ตัวˆ เรี ยกเก็บเงิน
สิ นเชือเช่าซื@อ

30,000,000
60,000,000
67,000,000
260,000,000

45,000,000
53,800,000
-

30,000,000
15,000,000
13,200,000
260,000,000

11,500,000
90,000,000
33,000,000
45,000,000

5,,981,809
9,,031,633
34,732
732,238

5,518,191
80,968,367
33,000,000
10,267,762

32. การจัดการความเสี ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ
นของบริ ษทั เพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื องของบริ ษทั เพือ
สร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี มี ส่วนได้เสี ยอื น และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้ างของทุ นที
เหมาะสม เพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุ
งของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพือลดภาระหนี@
33. เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั@งที 1/2561 ณ วันที 18 มกราคม 2561 ทีประชุมมีมติผถู ้ ือหุน้ ดังนี@
-

อนุมตั ิให้บริ ษทั ตกลงทําสัญญาเพือซื@อหุน้ สามัญของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya)
SdnBhd(“FKRMM”) ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของหุน้ ทั@งหมดโดยมีมูลค่าสิ งตอบแทนในการซื@อหุน้
ทั@งหมดของ FKRMM คิดเป็ นจํานวนเงินมูลค่า 53,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย

-

อนุมตั ิการเพิ
การเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนจํานวน 322,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จาํ นวน 377,500,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 55,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีตราไว้
1.00 บาทต่อหุ ้น ให้กบั บุคคลในวงจํากัด โดยมีราคาเสนอขาย 4 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่า 220,000,000
บาท บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ เต็มจํานวนแล้ว ณ วันที 2 กุมภาพันธ์ 2561
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั@งที 1/2561ณ วันที 23กุมภาพันธ์ 2561ทีทีประชุมมีมติดงั นี@
-

อนุ มตั ิการจ่
การจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีจากผลประกอบการของปี 2560 สําหรับหุ ้นสามัญ
จํานวน 270.85 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ0.0028บาท
ละ
รวมเป็ นเงินทั@งสิ@น 758,380บาท
บาท

-

อนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ในอัตรา 40 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล สําหรับ
จํานวนหุน้ 270,850,000 หุน้ รวมเป็ นหุน้ ปั นผลทั@งสิ@น จํานวน 6,771,250 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
รวมเป็ นมูลค่า 6,771,250 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.025 บาท ในกรณี ทีผู ้
ถือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังจากจัดสรรหุน้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปัน
ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.025 บาท

-

อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบี
ทะเบียนและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล และรองรับการปรับ
สิ ทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื@อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั รุ่ นที 1 (NDR – W1)
W

34. การอนุมตั ิงบการเงิน
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมือวันที23 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินนี@ได้
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ส่ วนที 4 ข้ อมูลสํ าหรับนักลงทุน
17. ข้ อมูลพืนF ฐานสําหรับนักลงทุน
ชือบริษัท :
ชือย่ อ :
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
เว็บไซต์ :
ปี ทีก่ อตัFง :
วันแรกทีซือF ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว :
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้นทีตราไว้ :
หุ้นบุริมสิทธิ :
รอบระยะเวลาบัญชี :

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
NDR
0205547017955
ผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
www.ndrubber.co.th
พ.ศ. 2533
15 มกราคม 2558
322.50 ล้านบาท
215.85 ล้านบาท
215.85 ล้านหุน้
หุน้ สามัญ หุน้ ละ 1 บาท
ไม่มี
มกราคม – 31 ธันวาคม

ช่ องทางการติดต่อ
สํานักงานใหญ่
ทีอยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล :
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล :
ประธานกรรมการอิสระ
อีเมล :

129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
038-160707
033-047348
038-160707 ต่อ 103
033-047348
pimwan@ndrubber.co.th
038-160707 ต่อ 108
033-047348
accfin@ndrubber.co.th
auditcom@ndrubber.co.th
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