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สารจากคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ปี 2560 ที�ผา่นมา นบัเป็นอีกปีหนึ�งที�บริษทัฯ เผชิญกบัสภาวะต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นความผนัผวนของราคา
ยางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์ และเคมีต่างๆ ที�เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต นอกจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบดงักล่าว
ขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดที�รุนแรง และ สภาวะการแข็งตวัของค่าเงินบาทก็ส่งผลกระทบ
ให้บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากอตัราแลกเปลี�ยนมากนัก อยา่ง
ขา้งตน้ และวางแผน เพื�อหาแนวทางป้องกันผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ@นอย่างต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัฯ สามารถผ่านพน้
สถานการณ์ดงักล่าวไปไดด้ว้ยดี 

 สาํหรับปี 2561 นั@น บริษทัฯ ไดท้บทวนนโยบายในการดาํเนินงานโดย 
- ใชก้ลยุทธ์การบริหารงานในเชิงรุกมากขึ@น ดงัจะเห็นไดจ้ากการที�บริษทัฯ ได้เขา้ควบรวมกิจการกบับริษทัใน

ประเทศมาเลเซีย เพื�อขยายตลาดในประมาเลเซีย และมีแผนที�จะขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ ทั@งนี@ เพื�อให้ บริษทั เอ็น
ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในอนาคตอนัใกลนี้@

- พฒันากระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัมากขึ@น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนในการผลิต 
- มีการลงทุนสาํหรับการทาํการวจิยั และพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยนาํนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาเพิ�มขึ@น

จากกลยทุธ์ ดงักล่าวขา้งตน้ คาดวา่จะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ เติบโตไดอ้ยา่งมั�นคงต่อไป

โอกาสนี@  กระผมขอขอบคุณผูมี้อุปการคุณทุกท่าน ทั@งท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมทั@งประชาชนทั�วไป ที�ไดใ้ห้การ
สนบัสนุน และส่งเสริมใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จ และไดใ้หค้วาม
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ยดีตลอดมา บริษทัฯ ยงัคงยนืยนัที�ดาํเนินธุรกิจเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�วางไว ้เพื�อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อสงัคม ผูบ้ริโภค คู่คา้ พนกังานของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกท่านต่อไป
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สารจากคณะกรรมการ 

ที�ผา่นมา นบัเป็นอีกปีหนึ�งที�บริษทัฯ เผชิญกบัสภาวะต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นความผนัผวนของราคา
งเคราะห์ และเคมีต่างๆ ที�เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต นอกจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบดงักล่าว

ขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดที�รุนแรง และ สภาวะการแข็งตวัของค่าเงินบาทก็ส่งผลกระทบ
ให้บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากอตัราแลกเปลี�ยนมากนัก อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดติ้ดตามสถานการณ์ต่างๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ และวางแผน เพื�อหาแนวทางป้องกันผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ@นอย่างต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัฯ สามารถผ่านพน้

นั@น บริษทัฯ ไดท้บทวนนโยบายในการดาํเนินงานโดย  
ารงานในเชิงรุกมากขึ@น ดงัจะเห็นไดจ้ากการที�บริษทัฯ ได้เขา้ควบรวมกิจการกบับริษทัใน

ประเทศมาเลเซีย เพื�อขยายตลาดในประมาเลเซีย และมีแผนที�จะขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ ทั@งนี@ เพื�อให้ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน
ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในอนาคตอนัใกลนี้@  
พฒันากระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัมากขึ@น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนในการผลิต 
มีการลงทุนสาํหรับการทาํการวจิยั และพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยนาํนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาเพิ�มขึ@น

ทธ์ ดงักล่าวขา้งตน้ คาดวา่จะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ เติบโตไดอ้ยา่งมั�นคงต่อไป 

โอกาสนี@  กระผมขอขอบคุณผูมี้อุปการคุณทุกท่าน ทั@งท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมทั@งประชาชนทั�วไป ที�ไดใ้ห้การ
สนบัสนุน และส่งเสริมใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ประสบความสาํเร็จ และไดใ้หค้วามไวว้างใจแก่คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ยดีตลอดมา บริษทัฯ ยงัคงยนืยนัที�ดาํเนินธุรกิจเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�วางไว ้เพื�อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อสงัคม ผูบ้ริโภค คู่คา้ พนกังานของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกท่านต่อไป 

 

ที�ผา่นมา นบัเป็นอีกปีหนึ�งที�บริษทัฯ เผชิญกบัสภาวะต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นความผนัผวนของราคา
งเคราะห์ และเคมีต่างๆ ที�เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต นอกจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบดงักล่าว

ขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดที�รุนแรง และ สภาวะการแข็งตวัของค่าเงินบาทก็ส่งผลกระทบ
ไรก็ดี บริษทัฯ ไดติ้ดตามสถานการณ์ต่างๆ ดงักล่าว

ขา้งตน้ และวางแผน เพื�อหาแนวทางป้องกันผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ@นอย่างต่อเนื�อง ทาํให้บริษทัฯ สามารถผ่านพน้

ารงานในเชิงรุกมากขึ@น ดงัจะเห็นไดจ้ากการที�บริษทัฯ ได้เขา้ควบรวมกิจการกบับริษทัใน
ประเทศมาเลเซีย เพื�อขยายตลาดในประมาเลเซีย และมีแผนที�จะขยายตลาดไปยงัประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ

มหาชน) เป็นบริษทัชั@นนาํ 

พฒันากระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัมากขึ@น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนในการผลิต  
มีการลงทุนสาํหรับการทาํการวจิยั และพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยนาํนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาเพิ�มขึ@น 

โอกาสนี@  กระผมขอขอบคุณผูมี้อุปการคุณทุกท่าน ทั@งท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมทั@งประชาชนทั�วไป ที�ไดใ้ห้การ
ไวว้างใจแก่คณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ยดีตลอดมา บริษทัฯ ยงัคงยนืยนัที�ดาํเนินธุรกิจเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�วางไว ้เพื�อใหเ้กิดประโยชน์



ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ 

1. เกี�ยวกบั “NDR” 
บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน

ผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ ตั@งแต่ปี พ
ผูใ้ชง้าน รวมทั@ง สภาพแวดลอ้ม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ ทั@งนี@บริษทัฯ มีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในดา้นการพฒันา และ
ผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์ในประเทศไทย

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั
ปี 2557 
มนีาคม สร้างสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ และโกดงัเพื�อเ
เมษายน ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการจดัซื@อกบับริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั เพื�อผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนตใ์น

การขยายตลาด OEM ภายในประเทศ 
พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

ทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไว ้เป็นหุน้ละ 
เตรียมพร้อมนาํหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ

ปี 2558 
มกราคม นาํหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ
พฤษภาคม ก่อสร้างอาคารสาํหรับผสมยาง และติดตั@งเครื�องผสมยางเพิ�มเติม อีก 

และยางในรถจกัรยานยนต์
พฤษภาคม ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั บริษทั 

เครื�องหมายการคา้ “CEAT”

ปี 2559 
เมษายน มีการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ ซึ�งเป็นนวตักรรมสาํหรับทดแทนยางใน ภายใตชื้�อ 

ปลอดภยัในการใชง้าน และมีความประหยดัมากกวา่ยางใน
ตุลาคม ติดตั@งระบบโซลาร์เซลล์

สาํหรับใชภ้ายในโรงงาน
ธันวาคม จดัตั@งบริษทัร่วม ในชื�อ บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกัด เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย ยางนอก และยางใน

รถจกัรยานยนต ์

ปี 2560 
พฤศจกิายน  จดัตั@งบริษทัย่อย ในนาม บริษทั เอ็น

พฒันา และจาํหน่าย อุปกรณ์ก
ธันวาคม เจรจาตกลงการเขา้ซื@อหุ้นทั@งหมดของ 

โดยคาดวา่ จะเขา้ทาํรายการแลว้เสร็จ ภายในเดือน กมุภาพนัธ์ 
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มหาชน) “NDR” เป็นบริษทัที�เริ�มก่อตั@งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา 
รถจกัรยานยนต์ ตั@งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความป

ผูใ้ชง้าน รวมทั@ง สภาพแวดลอ้ม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ ทั@งนี@บริษทัฯ มีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในดา้นการพฒันา และ
ผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์ในประเทศไทย 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 

สร้างสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ และโกดงัเพื�อเก็บสินคา้ 
ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการจดัซื@อกบับริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั เพื�อผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนตใ์น

ภายในประเทศ  
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยเปลี�ยนชื�อเป็น “บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 

เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไว ้เป็นหุน้ละ 1 บาท และเพิ�มทุนจดทะเบียนรวม เป็น 
เตรียมพร้อมนาํหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

นาํหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
ร้างอาคารสาํหรับผสมยาง และติดตั@งเครื�องผสมยางเพิ�มเติม อีก 1 เครื�อง เพื�อขยายกาํลงัการผลิตยางนอก

และยางในรถจกัรยานยนต ์
ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั บริษทั CEAT Limited ซึ�งเป็นลูกคา้ในประเทศอินเดีย สาํหรับการผลิตยางนอก ภายใต้

“CEAT” 

มีการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ ซึ�งเป็นนวตักรรมสาํหรับทดแทนยางใน ภายใตชื้�อ “AIR LOCK” 
ปลอดภยัในการใชง้าน และมีความประหยดัมากกวา่ยางใน 
ติดตั@งระบบโซลาร์เซลล ์บนหลงัคาโรงงาน เพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํลงัการผลิตประมาณ 

ภายในโรงงาน 
ในชื�อ บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกัด เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย ยางนอก และยางใน

จดัตั@งบริษทัย่อย ในนาม บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั ซึ� งประกอบธุรกิจหลกัในการออกแบบ วิจยั 
ฒนา และจาํหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย  

หุ้นทั@งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd 
โดยคาดวา่ จะเขา้ทาํรายการแลว้เสร็จ ภายในเดือน กมุภาพนัธ์ 2561 

 

เป็นบริษทัที�เริ�มก่อตั@งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา โดยเริ�มตน้
โดยมุ่งเน้นดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความปลอดภยัของ

ผูใ้ชง้าน รวมทั@ง สภาพแวดลอ้ม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ ทั@งนี@บริษทัฯ มีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในดา้นการพฒันา และ

ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการจดัซื@อกบับริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั เพื�อผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนตใ์น

รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)” และจด
บาท และเพิ�มทุนจดทะเบียนรวม เป็น 215 ลา้นบาท เพื�อ

 

เพื�อขยายกาํลงัการผลิตยางนอก

ซึ�งเป็นลูกคา้ในประเทศอินเดีย สาํหรับการผลิตยางนอก ภายใต้

“AIR LOCK” ซึ�งมีความ

บนหลงัคาโรงงาน เพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํลงัการผลิตประมาณ 999 กิโลวตัต ์

ในชื�อ บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกัด เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย ยางนอก และยางใน

เอ็นเนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั ซึ� งประกอบธุรกิจหลกัในการออกแบบ วิจยั 

Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) 



 
2. วสัิยทศัน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ
วสัิยทศัน์ 
“เราจะเป็นผูน้าํอนัดบัหนึ�งของประเทศไทยในการผลิตยางรถจกัรยานยนต ์ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการผลิต 
และความรับผิดชอบต่อสงัคม” 

กลยุทธ์ 
“บริษทัฯ จะสรรหา คู่คา้ทางธุรกิจ ทั@งในประเทศ และต่างประเทศ ใหม้ากขึ@น เพื�อขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมาก
ขึ@น ร่วมกบัการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัมากขึ@น เพื�อลดตน้ทุนการผลิต

พนัธกจิ 
“เราจะคาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และผลกระทบต่อสงัคม ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รวมทั@งการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 
ในทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ” 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 
“บริษทัฯ มีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย 
สินคา้ที�มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที�เป็
เพื�อเพิ�มส่วนแบ่งตลาดทั@งในประเทศและต่างประเทศ
 
3. ข้อมูลสําคญัทางการเงนิ 

ตวัเลขสาํคญัทางการเงินจากงบการเงินรวม ของบริษทั เอน็
 

 

งบกาํไรขาดทุนรวม 
(ลา้นบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื�อมราคา และ
ค่าตดัจาํหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทั ยอ่ย 
(EBITDA) 
กาํไรสาํหรับปี 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
(ลา้นบาท) 
สินทรัพย ์
หนี@ สิน 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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วสัิยทศัน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ  

เราจะเป็นผูน้าํอนัดบัหนึ�งของประเทศไทยในการผลิตยางรถจกัรยานยนต ์ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการผลิต 

บริษทัฯ จะสรรหา คู่คา้ทางธุรกิจ ทั@งในประเทศ และต่างประเทศ ใหม้ากขึ@น เพื�อขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมาก
มกบัการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัมากขึ@น เพื�อลดตน้ทุนการผลิต” 

เราจะคาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และผลกระทบต่อสงัคม ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รวมทั@งการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

ป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย 
มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม รวมทั@งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑที์�ลูกคา้กาํหนด 

ทั@งในประเทศและต่างประเทศ”  

งบการเงินรวม ของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ปี 2560 ปี 2559 
  
  
820.91 844.32 
808.91 786.03 

อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเสื�อมราคา และ
ค่าตดัจาํหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทั ยอ่ย 

20.79 69.43 

17.01 56.36 
  
  
703.55 746.68 
267.05 310.61 
436.50 436.07 

 

เราจะเป็นผูน้าํอนัดบัหนึ�งของประเทศไทยในการผลิตยางรถจกัรยานยนต ์ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการผลิต 

บริษทัฯ จะสรรหา คู่คา้ทางธุรกิจ ทั@งในประเทศ และต่างประเทศ ใหม้ากขึ@น เพื�อขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมาก

เราจะคาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และผลกระทบต่อสงัคม ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รวมทั@งการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

ป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย โดยมุ่งเนน้การผลิต
นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม รวมทั@งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑที์�ลูกคา้กาํหนด 

และบริษทัยอ่ย 

ปี 2558 
 
 
791.71 
753.77 
43.26 

34.38 
 
 
671.57 
278.75 
392.81 



 
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
จาํนวนหุน้ที�ออก (ลา้นหุน้) 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 
กาํไรต่อหุน้ (บาท) 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสาํหรับปี 
อตัรากาํไรสาํหรับปีต่อรายไดจ้ากการขาย 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 
 
4. โครงสร้างรายได้และลกัษณะการประกอบธุรกจิ

4.1 โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ
โครงสร้างรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์แบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ

ปี ที�ผา่นมา เป็นดงันี@  
 

 
แบ่งตามชนิดของผลติภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้จากการขาย    
 
 
 
 
 
 
 
 

57%25%

6%
7% 5%

787.26 791.71

844

2557 2558 2559

5 

ปี 2560 ปี 2559 
  

215.85 215.00
1 

0.078 0
n/a 0.097

ตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสาํหรับปี (%) n/a 40.00
อตัรากาํไรสาํหรับปีต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 2.07 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 3.90 12

 2.42 

โครงสร้างรายได้และลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
ครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์แบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และ แบ่งตามภูมิศาสตร์

    แบ่งตามภูมศิาสตร์ 

 หน่วย : ลบ.  กาํไรสําหรับปี  

40%

59%
1

ยางนอกรถจกัรยานยนต์

ยางในรถจกัรยานยนต์

แบตเตอรี�รถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์
ชิ �นสว่นยานยนต์ที�ผลิตจาก
ยาง
รายได้จากการขายอื�นๆ

844.32

820.92 

2559 2560

46.27
34.38

2557 2558

 

 ปี 2558 
 

215.00 215.00 
1 1 

0.260 0.160 
0.097 0.060 
40.00 37.70 
6.70 4.30 

12.93 8.75 
7.55 5.12 

และ แบ่งตามภูมิศาสตร์ ในรอบ 

  หน่วย : ลบ. 

1%
รายได้จากการขาย
ต่างประเทศ

รายได้จากการขายใน
ประเทศ

รายได้อื�นๆ

56.36

17.01

2559 2560



สินทรัพย์     
 
 
 
 
 
 
 
     
กาํไรต่อหุ้น           
 
 
 
 
 
 
 

 
* กาํไรสาํหรับปีส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

 
4.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ

1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
1.1) บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย ยางนอกและ
แบบ รับจา้งผลิต (original equipment manufacturer
Manufacturer : REM) ซึ� งมีการจาํหน่ายทั@งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที�ผลิต และจดัจาํหน่าย มี
หลายชนิดตามประเภทการใชง้าน นอกจากนี@  ยงัมีการผลิต และจาํหน่าย 
ใชท้ดแทนยางใน ดว้ย 

 
 
 
 

638.12
671.56

746.68

2557 2558 2559

0.580

0.160
0.260

2557 2558 2559
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 หน่วย : ลบ. หนีFสิน    

   อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิประจาํปี
        หน่วย : บาท/หุ้น  หน่วย : ร้อยละ 

กาํไรสาํหรับปีส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 

บริษทัฯ  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์โดยมีการผลิตและจาํหน่ายทั@ง

original equipment manufacturer : OEM) และ แบบจาํหน่ายให้ตลาดทดแทน (Repl
ซึ� งมีการจาํหน่ายทั@งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที�ผลิต และจดัจาํหน่าย มี

นอกจากนี@  ยงัมีการผลิต และจาํหน่าย Air Lock ซึ�งเป็นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมใหม่ สาํหรับ

68

703.55

2559 2560

432.57

278.75

2557 2558

39.13

37.70

2557 2558

0.078

2560

 

 หน่วย : ลบ. 

เงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิประจาํปี* 

ยางในรถจกัรยานยนต ์โดยมีการผลิตและจาํหน่ายทั@ง
Replacement Equipment 

ซึ� งมีการจาํหน่ายทั@งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที�ผลิต และจดัจาํหน่าย มี
ซึ�งเป็นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมใหม่ สาํหรับ

310.61 267.05

2559 2560

70

40.00

2558 2559



ยางนอกรถจกัรยานยนต์ 

ยางในรถจกัรยานยนต์ 

 
Air Lock 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี@  NDR ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  สาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ยี�หอ้ 

เนื�องจาก NDR เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  ทั@งสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ตั@งแต่เริ�
ใหบ้ริษทัที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย และเป็นการซื@อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี�รถจกัรยานยนตจ์ะ
จาํหน่ายใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย ซึ�งส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์อยูแ่ลว้

1.2) บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์
ดาํเนินธุรกิจ ผลิตและจดัจาํหน่าย ชิ@นส่วนยางสาํหรับใชใ้นยานยนต ์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

การผลิตโดย 2 กระบวนการ คือ  
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ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  สาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ยี�หอ้ 
เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  ทั@งสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ตั@งแต่เริ�มก่อตั@งบริษทั โดยจะจาํหน่าย

ใหบ้ริษทัที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย และเป็นการซื@อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี�รถจกัรยานยนตจ์ะ
จาํหน่ายใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย ซึ�งส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์อยูแ่ลว้

อินเตอร์พาร์ท จาํกดั  
ดาํเนินธุรกิจ ผลิตและจดัจาํหน่าย ชิ@นส่วนยางสาํหรับใชใ้นยานยนต ์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

 

ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอรี�  สาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ยี�หอ้ 3K และ FB ดว้ย 
มก่อตั@งบริษทั โดยจะจาํหน่าย

ใหบ้ริษทัที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อเพิ�มช่องทางการจาํหน่าย และเป็นการซื@อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอรี�รถจกัรยานยนตจ์ะ
จาํหน่ายใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย ซึ�งส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์อยูแ่ลว้ 

ดาํเนินธุรกิจ ผลิตและจดัจาํหน่าย ชิ@นส่วนยางสาํหรับใชใ้นยานยนต ์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมี



- การอัดขึFนรูป(Compression) เป็นการขึ@นรูปโดยการใช้เครื�องอดัขึ@นรูป โดยใช้แม่พิมพ์ ลกัษณะชิ@นงานที�ได้จะมี
ลกัษณะเหมือนแม่พิมพที์�ใช ้ชิ@นงานในกลุ่มนี@ไดแ้ก่ โอริง
 

 

 

 

 

 

- กระบวนการอดัรีด (Extrusion) เป็นกระบวนการผลิตชิ@นส่วนยาง โดยกระบวนการ อดัรีดผ่านหัวดายน์ รูปร่างชิ@นงาน
จะเป็นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ@นงานในกลุ่มนี@ ไดแ้ก่ ยางรองขอบประตู
ตน้ 

 

 

 

 

 

 

5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
1) สภาวะราคายางพารา 

ในปี 2560 ราคายางพารา (STR 
เพิ�มขึ@นร้อยละ 21.40 เมื�อเทียบกบั 2559 เนื�องจาก
ช่วงครึ� งแรกของปี 2560 ราคายางพารา
สูงขึ@ นตามราคานํ@ ามนัดิบที�ขยายตัวสูงขึ@น
ในช่วงครึ� งหลงัของปี 2560 ทิศทางราคายางพารา
เริ�มปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง ดว้ยปัจจยักดดัน
ทั@งอุปทานยางโลกและปริมาณสตอ๊กยางของจีนที�
อยู่ในระดบัสูง โดยราคายางพารา ประเภทต่างๆ 
ตามราคา F.O.B. กรุงเทพ เป็นดงันี@  
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เป็นการขึ@นรูปโดยการใช้เครื�องอดัขึ@นรูป โดยใช้แม่พิมพ์ ลกัษณะชิ@นงานที�ได้จะมี
พิมพที์�ใช ้ชิ@นงานในกลุ่มนี@ไดแ้ก่ โอริง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็นตน้ 

 

เป็นกระบวนการผลิตชิ@นส่วนยาง โดยกระบวนการ อดัรีดผ่านหัวดายน์ รูปร่างชิ@นงาน
จะเป็นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ@นงานในกลุ่มนี@ ไดแ้ก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลาํเลียงต่างๆ เป็น

STR 20) 
เนื�องจาก

ยางพารา ปรับตวั
สูงขึ@น แต่

ยางพารา 
เริ�มปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง ดว้ยปัจจยักดดัน
ทั@งอุปทานยางโลกและปริมาณสตอ๊กยางของจีนที�

โดยราคายางพารา ประเภทต่างๆ 
ที�มา : การยางแห่งประเทศไทย 

 

เป็นการขึ@นรูปโดยการใช้เครื�องอดัขึ@นรูป โดยใช้แม่พิมพ์ ลกัษณะชิ@นงานที�ได้จะมี

เป็นกระบวนการผลิตชิ@นส่วนยาง โดยกระบวนการ อดัรีดผ่านหัวดายน์ รูปร่างชิ@นงาน
ยางขอบกระจก และท่อลาํเลียงต่างๆ เป็น



สาํหรับในปี 2561 นั@น นายไชยยศ สิ
จะเพิ�มสูงขึ@น ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และความตอ้งการใชย้างพาราที�เพิ�มขึ@น โดย 
Rubber Economist คาดการณ์วา่ การผลิตยางพาราของโลกจะเพิ�มขึ@นในอตัราร้อยละ 
ระดบั 13.9 ลา้นตนัในปี 2562 การใชย้างพาราจะเพิ�มขึ@นในอตัราเฉลี�ย ร้อยละ 
13.75 ลา้นตนัในปลายปี 2562 นอกจากนี@
2.3 ในปี 2561 ถึง ปี 2562 จากการซื@อรถยนตม์ากขึ@นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

นอกจากนี@ นายกสมาคมยางพาราไทย ยงักล่าวอีกว่า สมาคมยางพาราไทยยงัคงมีความเห็นเชิงบวกวา่ ยางพารามี
ปัจจยัพื@นฐานทางเศรษฐกิจที�ดี และมีความร่วมมืออนัเขม้เข็ง
ซึ� งประกอบดว้ย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีมาตรการที�สําคญั ไดแ้ก่ มาตรการควบคุมการผลิต 
มาตรการจาํกดัการส่งออก (AETS) มาตรการเพิ�มการใชย้างในประเทศ 
(RRM) และโครงการแข่งขนัเพื�อชิงรางวลันกัประดิษฐน์วตักรรมยาง นอกจากนี@  ภาครัฐไทยไดท้าํแผนยทุธศาสตร์ยางพารา 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื�อแกปั้ญหาระดบัโครงสร้าง เพื�อวางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยเติบโตอย่างย ั�งยืน 
ภายใตว้สิัยทศัน์ “ประเทศผูผ้ลิตยางคุณภาพดี 
โครงการสนบัสนุนสินเชื�อผูป้ระกอบการผลิตยางวงเงิน 
เกษตรกรเพื�อแปรรูปยางพารา วงเงิน 
เพื�อรวบรวมยางพารา วงเงิน 10,000 ลา้นบาท 
แหง้) วงเงิน 20,000 ลา้นบาท โดยชดเชยดอกเบี@ยไม่เกิน ร้อยละ 
6) โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 

ยางพารา1 
จากคาํกล่าวของนายกสมาคมยางพาราไทย ซึ� งสอดคลอ้งกบัปริมาณการใชย้างพาราที�เพิ�มมากขึ@นของประเทศ

ต่างๆ ที�สาํคญัของโลก ซึ�งมีรายละเอียดดงันี@
 

การใช้ยางธรรมชาตขิองประเ
    

ปี สหรัฐฯ 
2545 1110.8 
2546 1078.5 
2547 1143.6 
2548 1159.2 
2549 1003.1 
2550 1018.4 
2551 1041.0 
2552 687.1 
2553 925.5 

                                                          

1 ที�มา : สมาคมยางพาราไทย 
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นั@น นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คาดการณ์วา่ ในปี 
จะเพิ�มสูงขึ@น ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และความตอ้งการใชย้างพาราที�เพิ�มขึ@น โดย 

คาดการณ์วา่ การผลิตยางพาราของโลกจะเพิ�มขึ@นในอตัราร้อยละ 3.7 ต่อปี ในช่วงปี 
การใชย้างพาราจะเพิ�มขึ@นในอตัราเฉลี�ย ร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 

นอกจากนี@  The Rubber Economist ยงัคาดการณ์อีกวา่ การใชย้างพาราจะเพิ�มขึ@นเฉลี�ย ร้อย
จากการซื@อรถยนตม์ากขึ@นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

นอกจากนี@ นายกสมาคมยางพาราไทย ยงักล่าวอีกว่า สมาคมยางพาราไทยยงัคงมีความเห็นเชิงบวกวา่ ยางพารามี
ปัจจยัพื@นฐานทางเศรษฐกิจที�ดี และมีความร่วมมืออนัเขม้เข็งของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหวา่งประเทศ 
ซึ� งประกอบดว้ย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีมาตรการที�สําคญั ไดแ้ก่ มาตรการควบคุมการผลิต 

มาตรการเพิ�มการใชย้างในประเทศ (DPSC) การจดัตั@งตลาดกลางยางพาราระดบัภูมิภาค
และโครงการแข่งขนัเพื�อชิงรางวลันกัประดิษฐน์วตักรรมยาง นอกจากนี@  ภาครัฐไทยไดท้าํแผนยทุธศาสตร์ยางพารา 

เพื�อแกปั้ญหาระดบัโครงสร้าง เพื�อวางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยเติบโตอย่างย ั�งยืน 
ประเทศผูผ้ลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายไดม้ั�นคง” และมีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาราคายางคือ 

โครงการสนบัสนุนสินเชื�อผูป้ระกอบการผลิตยางวงเงิน 15,000 ลา้นบาท (เพิ�มเติม) 2) โครงการสนบัสนุนสินเชื�อสถาบนั
เกษตรกรเพื�อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ลา้นบาท 3) โครงการสนบัสนุนสินเชื�อเงินทุนหมุน

ลา้นบาท 4) โครงการสยบัสนุนสินเชื�อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผูป้ระกอบกิจการยาง 
ลา้นบาท โดยชดเชยดอกเบี@ยไม่เกิน ร้อยละ 3 ต่อปี 5) โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานของรัฐ 

มปริมาณผลผลิต ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2560 และ 7) การจดัตั@งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา

จากคาํกล่าวของนายกสมาคมยางพาราไทย ซึ� งสอดคลอ้งกบัปริมาณการใชย้างพาราที�เพิ�มมากขึ@นของประเทศ
ต่างๆ ที�สาํคญัของโลก ซึ�งมีรายละเอียดดงันี@  

การใช้ยางธรรมชาตขิองประเทศสําคญัๆ ปี พ.ศ. 2545 - ม.ิย. 2559
       

ญี�ปุ่ น จนี อนิเดยี มาเลเซีย เกาหลี
749.0 1395.0 680.0 407.9 
784.2 1537.8 717.1 420.8 
814.8 2000.0 745.3 402.8 
857.4 2275.0 789.2 386.5 
873.7 2769.2 815.1 383.3 
887.4 2842.7 850.7 446.3 
877.9 2946.8 880.8 469.0 
635.6 3306.4 904.7 469.8 
749.4 3621.6 944.3 457.8 

                   

 

นเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คาดการณ์วา่ ในปี 2561 ราคายางพารา
จะเพิ�มสูงขึ@น ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และความตอ้งการใชย้างพาราที�เพิ�มขึ@น โดย The 

ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 สู่
ต่อปี ในช่วงปี 2560 ถึงปี 2562 สู่ระดบั 

ยงัคาดการณ์อีกวา่ การใชย้างพาราจะเพิ�มขึ@นเฉลี�ย ร้อยละ 
จากการซื@อรถยนตม์ากขึ@นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก  

นอกจากนี@ นายกสมาคมยางพาราไทย ยงักล่าวอีกว่า สมาคมยางพาราไทยยงัคงมีความเห็นเชิงบวกวา่ ยางพารามี
ของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหวา่งประเทศ (ITRC) 

ซึ� งประกอบดว้ย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีมาตรการที�สําคญั ไดแ้ก่ มาตรการควบคุมการผลิต (SMS) 
การจดัตั@งตลาดกลางยางพาราระดบัภูมิภาค 

และโครงการแข่งขนัเพื�อชิงรางวลันกัประดิษฐน์วตักรรมยาง นอกจากนี@  ภาครัฐไทยไดท้าํแผนยทุธศาสตร์ยางพารา 
เพื�อแกปั้ญหาระดบัโครงสร้าง เพื�อวางรากฐานให้อุตสาหกรรมยางพาราไทยเติบโตอย่างย ั�งยืน 

และมีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาราคายางคือ 1) 
โครงการสนบัสนุนสินเชื�อสถาบนั

โครงการสนบัสนุนสินเชื�อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบนัเกษตรกร
โครงการสยบัสนุนสินเชื�อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผูป้ระกอบกิจการยาง (ยาง

โครงการส่งเสริมการใชย้างในหน่วยงานของรัฐ 
การจดัตั@งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา

จากคาํกล่าวของนายกสมาคมยางพาราไทย ซึ� งสอดคลอ้งกบัปริมาณการใชย้างพาราที�เพิ�มมากขึ@นของประเทศ

2559 
             หน่วย :1,000 ตนั 

เกาหล ี ฝรั�งเศส เยอรมน ี
325.6 226.4 247.0 
332.6 214.3 258.1 
351.7 226.1 242.3 
369.8 230.0 258.9 
363.6 219.6 268.9 
377.3 220.1 281.7 
358.2 199.6 246.9 
330.1 108.9 174.6 
384.0 136.1 291.3 



ปี สหรัฐฯ ญี�ปุ่ น
2554 1029.3 772.2
2555 949.5 728.0
2556 913.0 710.0
2557 932.1 709.0
2558 936.5 691.0

2559 (6M) 474.6 334.7
ที�มา : สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย

 
2) สภาวะการจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์รวมทั@งยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์

ตลาดยางรถจกัรยานยนต์ จะเป็นไปตามปริมาณรถจกัรยานยนต์ ที�มีการใชง้านทั@งปริมาณรถจกัรยานยนต์ที�จด
ทะเบียนใหม่ ปริมาณรถจกัรยานยนต ์ที�จดทะเบียนสะสม โดยปริมาณรถจกัรยานยนต ์จดทะเบียนใหม่ และยอดจดทะเบียน
สะสมในประเทศไทย เป็นดงันี@  

ที�มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน 

 
3) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

ไตรมาสที� 1 ของปี 2560 ซึ�งขยายตวัที�ร้อยละ
ปัจจยัสาํคญัของการเติบโตของ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ�มขึ@นร้อยละ 1.0 ภาคบ
ละ 3.0 การลงทุนรวมขยายตวัเพิ�มขึ@น ร้อยละ
อุตสาหกรรมในไตรมาสที� 2 ของปี 2560 
โดยเป็นผลมาจากการหดตวัของสาขาอุตสาหกรรม
ไม่มีแอลกอฮอล ์รวมทั@งนํ@ าดื�มบรรจุขวด 

                                                           

2 ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ญี�ปุ่ น จนี อนิเดยี มาเลเซีย เกาหล ี
772.2 3637.9 957.4 402.2 401.5
728.0 3890.0 987.7 441.4 396.3
710.0 4210.0 961.6 434.1 396.0
709.0 4760.0 1014.8 447.3 402.1
691.0 4680.0 987.0 474.7 387.7
334.7 2384.3 514.4 241.2 187.4

สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

ะการจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์รวมทั@งยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์
ตลาดยางรถจกัรยานยนต์ จะเป็นไปตามปริมาณรถจกัรยานยนต์ ที�มีการใชง้านทั@งปริมาณรถจกัรยานยนต์ที�จด

ทะเบียนใหม่ ปริมาณรถจกัรยานยนต ์ที�จดทะเบียนสะสม โดยปริมาณรถจกัรยานยนต ์จดทะเบียนใหม่ และยอดจดทะเบียน

2560 และแนวโนม้สภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 

ไตรมาส 3 ปี 25602 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสที� 2 ของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.7

ซึ�งขยายตวัที�ร้อยละ 3.3 และขยายตวัจากไตรมาสที� 2 ของปี 2559 ที�ขยายตวัร้อยละ
ปัจจยัสาํคญัของการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที� 2 ของปี 2560 การผลิตภาคเกษตรเพิ�มขึ@นร้อยละ

ภาคบริการเพิ�มขึ@นร้อยละ 5.3 การใชจ่้ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิ�มขึ@นร้อย
ร้อยละ 0.4 การส่งออกสินคา้และบริการขยายตวัเพิ�มขึ@น ร้อยละ

2560 ขยายตวัร้อยละ 1.0 ชะลอตวัลงจากไตรมาสที� 1 ของปี 2560 
โดยเป็นผลมาจากการหดตวัของสาขาอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นมูลฐาน

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 ฝรั�งเศส เยอรมน ี
401.5 163.2 276.1 
396.3 139.9 237.7 
396.0 123.1 246.5 
402.1 123.4 227.4 
387.7 130.4 219.3 
187.4 68.7 115.1 

ตลาดยางรถจกัรยานยนต์ จะเป็นไปตามปริมาณรถจกัรยานยนต์ ที�มีการใชง้านทั@งปริมาณรถจกัรยานยนต์ที�จด
ทะเบียนใหม่ ปริมาณรถจกัรยานยนต ์ที�จดทะเบียนสะสม โดยปริมาณรถจกัรยานยนต ์จดทะเบียนใหม่ และยอดจดทะเบียน

 

3.7 ขยายตวัเพิ�มขึ@นจาก
ที�ขยายตวัร้อยละ 3.6  

การผลิตภาคเกษตรเพิ�มขึ@นร้อยละ 15.8 การ
การใชจ่้ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพิ�มขึ@นร้อย

ร้อยละ 6.0 GDP สาขา
2560 ที�ขยายตวัร้อยละ 1.3 

การผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นมูลฐาน และเครื�องดื�มที�



 ในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 
ร้อยละ 3.05 และเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี
ไตรมาสที�ผ่านมา ไดแ้ก่ การผลิตยานยนต์
สาํหรับอุตสาหกรรมที�ส่งผลใหด้ชันีเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี
ผลิตยานยนต ์และการผลิตผลิตภณัฑย์างอื�น
ช่วงเดียวกนัของปี 2559 ร้อยละ 1.37 
เครื�องปรับอากาศการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
เป็นตน้ 
 ในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 
3.51 และเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี
ผ่านมา ไดแ้ก่ การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต์
เป็นตน้ สาํหรับอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�
รถยนต ์การผลิตนํ@ ามนัจากพืชนํ@ ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจากสัตว์
ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดชันีการส่งสินคา้ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปี
ดชันีการส่งสินคา้ขยายตวั ไดแ้ก่ การผลิตเครื�องปรับอากาศ
พื@นฐาน เป็นตน้ 
 ในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 
ร้อยละ 2.86 และเพิ�มขึ@นจากไตรมาส เดียวกนัของปี
ไตรมาสที�ผ่านมา ไดแ้ก่ การผลิตยานยนต์
ส่วนประกอบ เป็นตน้ สาํหรับอุตสาหกรร
อิเลก็ทรอนิกส์และส่วนประกอบ การผลิตเครื�องปรับอากาศ
ตน้ ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดชันีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัขยายตวัจากช่วงเดียว
อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัขยายตวั
ผลิตยานยนต ์และการผลิตเครื�องแต่งกายยกเวน้เครื�องแต่งกายที�ทาํจากขนสตัว์
 ในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 
ละ 59.10) และเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี
เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา ไดแ้ก่ การผลิตยานยนตก์ารผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต์
ผสมสุรา รวมทั@งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลที์�ไดจ้ากการหมกั
ผลิตเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี
ส่วนและการผสมสุรา รวมทั@งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลที์�ไดจ้ากการหมกั
 ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 
(60.22) โดยอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้อตัราการใช้กาํลงัการผลิตเพิ�มขึ@น
ส่วนประกอบ การผลิตเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ขั@นมูลฐาน
 ในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 
เดียวกนัของปี 2559 (84.27) และดชันีความเชื�อมั�นคาดการณ์ล่ว
เดียวกนัของปี 2559 (101.57) ปัจจยัที�ส่งผลบวกต่อค่าดชันี
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2560 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่�ระดบั 112.30 เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา
และเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 (108.02) ร้อยละ 3.96 อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจาก

การผลิตยานยนต ์ การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต ์ และการผลิตผลิตภณัฑย์างอื�น
นีเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 ไดแ้ก่ การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต์

และการผลิตผลิตภณัฑย์างอื�น ๆ เป็นตน้ ในช่วง 9 เดือน ของปี 2560 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตวัจาก
1.37 โดยอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตวั

เครื�องปรับอากาศการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ และการผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นพื@นฐาน 

2560 ดชันีการส่งสินคา้อยูที่�ระดบั 108.9 เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา
ะเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 (103.79) ร้อยละ 4.93 อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�

การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต ์การผลิตยานยนต ์และการผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นมูลฐาน
เป็นตน้ สาํหรับอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 ไดแ้ก่ การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับ

การผลิตนํ@ ามนัจากพืชนํ@ ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจากสัตว ์การผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นมูลฐาน
ดชันีการส่งสินคา้ขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปี 2559 ร้อยละ 0.96 โดยอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้

การผลิตเครื�องปรับอากาศ การผลิตยานยนตแ์ละการผลิตเหลก็และผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@น

2560 ดชันีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัอยูที่�ระดบั 109.10 เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา
และเพิ�มขึ@นจากไตรมาส เดียวกนัของปี 2559 (104.06) ร้อยละ 4.85 อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจาก

การผลิตยานยนต ์ การผลิตเครื�องยนต์ สาํหรับรถยนต ์ และการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และ
สาํหรับอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจาก ไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 

การผลิตเครื�องปรับอากาศ และการผลิตนํ@ ามนัพืช นํ@ ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจากสัตว์
ดชันีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัขยายตวัจากช่วงเดียวกนัของปี

อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัขยายตวั ไดแ้ก่ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์
และการผลิตเครื�องแต่งกายยกเวน้เครื�องแต่งกายที�ทาํจากขนสตัว ์เป็นตน้ 

2560 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตอยูที่�ระดบัร้อยละ 62.01 เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา
และเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 (ร้อยละ 58.46) อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้อตัราการใชก้าํลงัการผลิต

การผลิตยานยนตก์ารผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต ์และการกลั�นลาํดบัส่วนและการ
รวมทั@งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลที์�ไดจ้ากการหมกั เป็นตน้ สาํหรับอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้อตัราการใชก้าํลงัการ

ผลิตเพิ�มขึ@นจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 ไดแ้ก่ การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต ์การผลิตยานยนตแ์ละการกลั�นลาํดบั
รวมทั@งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลที์�ไดจ้ากการหมกั เป็นตน้ 

2560 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตอยูที่�ระดบั 61.22 เพิ�มขึ@นจากช่วงเดียวกนัของปี
โดยอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้อตัราการใช้กาํลงัการผลิตเพิ�มขึ@น ได้แก่ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์

การผลิตเหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ขั@นมูลฐาน และการผลิตเครื�องปรับอากาศ เป็นตน้
2560 ดชันีโดยเฉลี�ยมีค่า 85.20 ลดลงจากไตรมาสที�ผ่านมา (85.53) 

และดชันีความเชื�อมั�นคาดการณ์ล่วงหนา้ 3 เดือน อยูที่�ระดบั 102.13 
ปัจจยัที�ส่งผลบวกต่อค่าดชันี ไดแ้ก่ คาํสั�งซื@อที�เพิ�มขึ@นจากต่างประเทศ

 

เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา (108.98) 
อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจาก

และการผลิตผลิตภณัฑย์างอื�น ๆ เป็นตน้ 
การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับรถยนต ์การ
ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตวัจาก

อุตสาหกรรมขยายตวั ไดแ้ก่ การผลิต
และการผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นพื@นฐาน 

เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา (105.21) ร้อยละ 
อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�

และการผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นมูลฐาน 
การผลิตเครื�องยนตส์าํหรับ

การผลิตเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@นมูลฐาน เป็นตน้ 
โดยอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้

การผลิตยานยนตแ์ละการผลิตเหลก็และผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ขั@น

เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา (106.07) 
อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ดชันีเพิ�มขึ@นจาก

และการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และ
2559 ไดแ้ก่ การผลิตหลอด 

นํ@ ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจากสัตว ์เป็น
กนัของปี 2559 ร้อยละ 1.87 โดย

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ การ

เพิ�มขึ@นจากไตรมาสที�ผ่านมา (ร้อย
อุตสาหกรรมที�ส่งผลให้อตัราการใชก้าํลงัการผลิต

ะการกลั�นลาํดบัส่วนและการ
เป็นตน้ สาํหรับอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้อตัราการใชก้าํลงัการ

การผลิตยานยนตแ์ละการกลั�นลาํดบั

เพิ�มขึ@นจากช่วงเดียวกนัของปี 2559 
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และ

และการผลิตเครื�องปรับอากาศ เป็นตน้ 
(85.53) แต่เพิ�มขึ@นจากไตรมาส

102.13 เพิ�มขึ@นจากไตรมาส
คาํสั�งซื@อที�เพิ�มขึ@นจากต่างประเทศ เพื�อการส่งมอบในช่วง



ไตรมาสสุดทา้ยของปีและการบริโภคภายในประเทศมียอดขายที�เพิ�มขึ@นในไตรมาสนี@
กาํลงัซื@อของภาคเกษตรและปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งประเทศ

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 
ดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในปี 

ต่อเนื�องที�ร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 
รายจ่ายลงทุนภาครัฐประจาํปีงบประมาณ 
เพิ�มขึ@นต่อเนื�อง โดยคาดวา่การบริโภคภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 
ภาครัฐจะขยายตวัสูงถึงร้อยละ 11.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 
ความชดัเจนเกี�ยวกบัการจดัการเลือกตั@ง ยงัจะช่วยสร้างความเชื�อมั�นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุน้
ประเทศไดม้ากขึ@น โดยคาดวา่การลงทุนภาคเอกชนคาดวา่จะยงัขยายตวัในอตัราเร่งร้อยละ 
ละ 2.9 ถึง 3.9) สาํหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปที�ร้อยละ 
ร้อยละ 2.9 – 3.9) จากรายไดค้รัวเรือนนอกภาคเกษตรไดรั้บผลดีจากภาวะตลาดแรงงานที�อยูใ่นเกณฑดี์ นอกจากนี@  ภาวะ
การเงินที�ผอ่นคลายจะยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนการฟื@ นตวัขึ@นของการใชจ่้ายภาครัวเรือน สาํหรับอุปสงคภ์ายนอกประเทศ คาด
ว่าเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ของไทยมีแนวโน้มขยายตวัไดใ้กลเ้คียงกับปีก่
บริการของไทยอนัเป็นแรงขบัเคลื�อนหลกัของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปที�ร้อยละ 
คาดการณ์ที�ร้อยละ 3.5 – 4.5) ส่วนปริมาณการนาํเขา้สินคา้และบริการคาดวา่จะมีแนวโนม้ขยายตวัที�ร้อยละ 
คาดการณ์ที�ร้อยละ 4.9 – 5.9) สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที�คาดว่าจะเร่งขึ@น นอกจากนี@  ยงัไดรั้บแรง
สนบัสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกดว้ย

ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดวา่อตัราเงินเฟ้อทั�วไปในปี 
ละ 1.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 0.9 
และราคาพลงังานที�มีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ@นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สําหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศคาดว่า ดุลบญัชี
เดินสะพดัจะเกินดุล 42.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น
ของ GDP) เนื�องจากดุลการคา้ที�คาดวา่จะเกินดุลลดลงมาอยูที่� 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินคา้นาํเขา้ที�คาดวา่จะขยายตวัในอตัราเร่งกวา่มูลค่าสิ
สินคา้ในปี 2561 จะขยายตวัร้อยละ 7.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 
ร้อยละ 5.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3ที�มา : สาํนกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั
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ไตรมาสสุดทา้ยของปีและการบริโภคภายในประเทศมียอดขายที�เพิ�มขึ@นในไตรมาสนี@  แต่ผูป้ระกอบการยงัคงกงัวลในดา้น
กาํลงัซื@อของภาคเกษตรและปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งประเทศ ส่งผลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน

เศรษฐกิจไทยในปี 25613 
ดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้อย่าง

โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 3.3 – 4.3) โดยมีการใชจ่้ายภาครัฐเป็นแรงขบัเคลื�อนสาํคญั ตามกรอบ
รายจ่ายลงทุนภาครัฐประจาํปีงบประมาณ 2561 และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาํปีงบประมาณ 

โดยคาดวา่การบริโภคภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 2.1 
โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 11.4 – 12.4) นอกจากนี@  การลงทุนภาครัฐที�เพิ�มขึ@น และ

ความชดัเจนเกี�ยวกบัการจดัการเลือกตั@ง ยงัจะช่วยสร้างความเชื�อมั�นของภาคธุรกิจและช่วยกระตุน้การลงทุนภาคเอกชนใน
ประเทศไดม้ากขึ@น โดยคาดวา่การลงทุนภาคเอกชนคาดวา่จะยงัขยายตวัในอตัราเร่งร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อย

สาํหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปที�ร้อยละ 3.4 (
ายไดค้รัวเรือนนอกภาคเกษตรไดรั้บผลดีจากภาวะตลาดแรงงานที�อยูใ่นเกณฑดี์ นอกจากนี@  ภาวะ

การเงินที�ผอ่นคลายจะยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนการฟื@ นตวัขึ@นของการใชจ่้ายภาครัวเรือน สาํหรับอุปสงคภ์ายนอกประเทศ คาด
ว่าเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ของไทยมีแนวโน้มขยายตวัไดใ้กลเ้คียงกับปีก่อนหน้า ซึ� งจะกระทบต่อการส่งออกสินคา้และ
บริการของไทยอนัเป็นแรงขบัเคลื�อนหลกัของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปที�ร้อยละ 

ส่วนปริมาณการนาํเขา้สินคา้และบริการคาดวา่จะมีแนวโนม้ขยายตวัที�ร้อยละ 
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที�คาดว่าจะเร่งขึ@น นอกจากนี@  ยงัไดรั้บแรง

สนบัสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกดว้ย 
ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดวา่อตัราเงินเฟ้อทั�วไปในปี 

0.9 – 1.9) ปรับตวัสูงขึ@นจากปีก่อนหนา้ ตามการฟื@ นตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ 
และราคาพลงังานที�มีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ@นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สําหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศคาดว่า ดุลบญัชี

พนัลา้นเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 
เนื�องจากดุลการคา้ที�คาดวา่จะเกินดุลลดลงมาอยูที่� 27.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที� 

ตามมูลค่าสินคา้นาํเขา้ที�คาดวา่จะขยายตวัในอตัราเร่งกวา่มูลค่าสินคา้ส่งออก โดยคาดวา่มูลค่านาํเขา้
โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 7.4 – 8.4) ขณะที�มูลค่าสินคา้ส่งออกคาดวา่จะขยายตวั

โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 5.2 – 6.2) 

 

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

 

บการยงัคงกงัวลในดา้น
ส่งผลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน 

คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้อย่าง
โดยมีการใชจ่้ายภาครัฐเป็นแรงขบัเคลื�อนสาํคญั ตามกรอบ

และกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาํปีงบประมาณ 2561 ที�ปรับตวั
2.1 – 3.1) และการลงทุน

นอกจากนี@  การลงทุนภาครัฐที�เพิ�มขึ@น และ
การลงทุนภาคเอกชนใน

โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อย
3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที�

ายไดค้รัวเรือนนอกภาคเกษตรไดรั้บผลดีจากภาวะตลาดแรงงานที�อยูใ่นเกณฑดี์ นอกจากนี@  ภาวะ
การเงินที�ผอ่นคลายจะยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนการฟื@ นตวัขึ@นของการใชจ่้ายภาครัวเรือน สาํหรับอุปสงคภ์ายนอกประเทศ คาด

อนหน้า ซึ� งจะกระทบต่อการส่งออกสินคา้และ
บริการของไทยอนัเป็นแรงขบัเคลื�อนหลกัของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปที�ร้อยละ 4.0 (โดยมีช่วง

ส่วนปริมาณการนาํเขา้สินคา้และบริการคาดวา่จะมีแนวโนม้ขยายตวัที�ร้อยละ 5.4 (โดยมีช่วง
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที�คาดว่าจะเร่งขึ@น นอกจากนี@  ยงัไดรั้บแรง

ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดวา่อตัราเงินเฟ้อทั�วไปในปี 2561 จะอยูที่�ร้อย
ปรับตวัสูงขึ@นจากปีก่อนหนา้ ตามการฟื@ นตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ 

และราคาพลงังานที�มีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ@นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สําหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศคาดว่า ดุลบญัชี
โดยมีช่วงคาดการณ์ที�ร้อยละ 8.3 – 9.3 

โดยมีช่วงคาดการณ์ที� 26.7 – 27.7 
นคา้ส่งออก โดยคาดวา่มูลค่านาํเขา้

ขณะที�มูลค่าสินคา้ส่งออกคาดวา่จะขยายตวั



6. ข้อมูลทั�วไป 
6.1) ขอ้มูลทั�วไปของบริษทัฯ 

ชื�อบริษัท   
เลขนิติบุคคล  
ทุนจดทะเบียน  
ที�ตั@งสาํนกังานใหญ่ 
 
ประเภทธุรกิจ 

ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ติดต่อเลขานุการบริษทั   
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ 

6.2) ขอ้มูลทั�วไปของบริษทัยอ่ย 
- ขอ้มูลทั�วไปของบริษทัยอ่ย

ชื�อบริษัท 
ที�ตั@งสาํนกังานใหญ่ 
 
ทุนจดทะเบียน 
ประเภทธุรกิจ 

ชื�อบริษัท 
ที�ตั@งสาํนกังานใหญ่ 
 
ทุนจดทะเบียน 
ประเภทธุรกิจ 

 
ชื�อบริษัท 
ที�ตั@งสาํนกังานใหญ่ 

ทุนจดทะเบียน 
ประเภทธุรกิจ 
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 บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
 0107557000179 
 377,500,000.00 บาท (ทุนชาํระแลว้ 215,850,000.00 บาท
 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี

โทรศพัท ์038-160707  โทรสาร  033-047348  www.ndrubber.co.th
ผลิตและจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
รถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์ 

 โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 108 อีเมลล ์accfin@ndrubber.co.th
 โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 103 อีเมลล ์pimwan@ndrubber.co.th

ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ   อีเมลล ์ auditcom@ndrubber.co.th (
เบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ดูแลกิจการที�ดี) 

  
มูลทั�วไปของบริษทัยอ่ย  

บริษัท เอน็.ด.ี อนิเตอร์พาร์ท จาํกดั  
 129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี

โทรศพัท ์038-160707 โทรสาร 033-047348 
 6,100,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 ผลิตและจาํหน่ายชิ@นส่วนยานยนต ์และชิ@นส่วนสาํหรับอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ที�ผลิตจากยาง 

บริษัท แมสเคซี� เทรดดิFง จาํกดั  
 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี

โทรศพัท ์038-160707 โทรสาร  033-047348 
 1,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 ประกอบกิจการคา้ เป็นตวัแทนจาํหน่าย ขายปลีก
ยางนอกและยางในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์
ในรถจกัรยานยนต ์ยางนอกและยางในรถจกัรยาน

บริษัท เอน็.ด.ี เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั 
 129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี

โทรศพัท ์038-160707 โทรสาร 033-047348 
 6,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 วจิยัพฒันา ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้

 

บาท) 
พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220 

www.ndrubber.co.th 
นอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี�

accfin@ndrubber.co.th 
pimwan@ndrubber.co.th 

สาํหรับเรื�องร้องเรียน แจง้
หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกาํกบั

พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี  

ผลิตและจาํหน่ายชิ@นส่วนยานยนต ์และชิ@นส่วนสาํหรับอุปกรณ์

พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี  

ขายปลีก ขายส่ง นาํเขา้และส่งออก 
ยางนอกและยางในรถยนต ์ยางนอกและยาง

และยางในรถจกัรยาน 

พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 

วจิยัพฒันา ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า 



- ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 
ข้อมูลนายทะเบียนหลกัทรัพย์
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
ที�อยู ่ อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งป

กรุงเทพฯ 10400โทรศพัท์

- ขอ้มูลผูส้อบบญัชี  
บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั
ที�อยู ่ ชั@น 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั�น

10330โทรศพัท ์02

6.3) ขอ้มูลสาํคญัอื�นๆ 
-ไม่มี- 
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ข้อมูลนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง
โทรศพัท ์02-0099000 โทรสาร 02-0099991 

จาํกดั 
อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั�นส์เพลส ถ.วทิย ุลุมพินี ปทุมวนั จ.

02-2058222 โทรสาร 02-6543339      www.grantthornton.co.th

 

ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง 

.กรุงเทพมหานคร 
www.grantthornton.co.th 



ส่วนที� 2  การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1) จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
215,850,000.00 หุน้ มูลค่าที�ตราไว ้หุ้

7.2) รายชื�อผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ของบริษทัฯ 

 

รายชื�อผู้ถือหุ้น

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา
นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา
นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา
นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา

ผู้ถือหุ้นอื�นที�อยู่ใน 
นายธีรพล สินไชย
นายวรีชยั เดชอมรธญั
นายสมชาย วจิิตรแสงรัตน์
นางเกษสุรีย ์สุนทร
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี
บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
นางสุปรีดา ศรีศุภรพนัธ์
นายปัญญา ลีพึ�งธรรม
นางสาวกนัทิมา ทสัฐาน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื�นๆ

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิวณิชชา เป็น
หรือการดาํเนินงานของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั
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การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 377,500,000.00 บาท ทุนชําระแล้ว 215,850,000.00

หุน้ละ 1 บาท  

ของบริษทัฯ ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560 มีดงันี@  

รายชื�อผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที� 12 ธันวาคม 2560 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา     
นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา 66,216,500 
นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 63,076,100 
นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา 14,252,000 

รวม 143,544,600 

ผู้ถือหุ้นอื�นที�อยู่ใน 10 ลาํดบัแรก     
นายธีรพล สินไชย 7,672,000 
นายวรีชยั เดชอมรธญั 6,132,000 
นายสมชาย วจิิตรแสงรัตน ์ 4,950,000 
นางเกษสุรีย ์สุนทร 2,859,500 
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 2,787,000 

ท ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 1,282,000 
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ 1,182,500 
นางสุปรีดา ศรีศุภรพนัธ์ 653,800 
นายปัญญา ลีพึ�งธรรม 640,000 
นางสาวกนัทิมา ทสัฐาน 630,000 

รวม 28,788,800 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื�นๆ 43,516,600 

รวม 215,850,000 100.00

เป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ 
หรือการดาํเนินงานของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

 

ร้อยละ 

30.68 
29.22 
6.60 

66.50 

3.55 
2.84 
2.29 
1.32 
1.29 
0.59 
0.55 
0.30 
0.30 
0.29 

13.34 

20.16 

100.00 

กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ที�โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ 



7.3) การออกหลกัทรัพยอื์�น 
ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั@ งที� 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุ้นสามญั ของบริษทั เอ็น
107,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดให้ 
กาํหนดให้มีการใชสิ้ทธิ ได ้4 ครั@ งคือ วนัที� 
สุดทา้ย คือวนัที� 22 ธนัวาคม 2561 ในราคาการใชสิ้ทธิ ที� 

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั
เปลี�ยนแปลงได ้โดยจะขึ@นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ทั@งนี@  มติของ
คณะกรรมการบริษทัที�อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื�อขออนุญาตจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่การจ่ายเ
ผลระหว่างกาลซึ� งคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ย ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัในอตัราร้อยละ 
บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงิน
เพิ�มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัรา
ตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ย และ
ปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที�กาํหนดขา้งตน้ไดห้ากบริษทัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวน
ขยายการดาํเนินงานของบริษทั 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี

ปี  
อตัรากาํไรสุทธิ

(บาท/หุน้) 
2557 0.58
2558 0
2559 0
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ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั@ งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ออกออกและจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุ้นสามญั ของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นที� 1 (NDR

หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดให้ NDR-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนัที�ออกและเสนอขาย ทั@งนี@

ครั@ งคือ วนัที� 15 มิถุนายน 2560, วนัที� 15 ธนัวาคม 2560, วนัที� 15 มิถุนายน 
ในราคาการใชสิ้ทธิ ที� 3 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงได ้โดยจะขึ@นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ทั@งนี@  มติของ
คณะกรรมการบริษทัที�อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื�อขออนุญาตจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่การจ่ายเ
ผลระหว่างกาลซึ� งคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

อินเตอร์พาร์ท จาํกดั บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั และ บริษทั เอ็น.ดี. 
เป็นบริษทัยอ่ย ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัในอตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั และหากบริษทัฯ มีบริษทัย่อย และ
เพิ�มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรอง
ตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมอาจกาํหนดให้การจ่ายเงิน
ปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที�กาํหนดขา้งตน้ไดห้ากบริษทัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวน

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา 
อตัรากาํไรสุทธิ 

 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 

(บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ

(ร้อยละ)
0.58 0.080 
0.16 0.060 
0.26 0.097 

 

ไดมี้มติอนุมติัให้ออกออกและจดัสรร
NDR-W1) จาํนวน ไม่เกิน

Offering) ในอตัราส่วน 2 
ปี นับแต่วนัที�ออกและเสนอขาย ทั@งนี@

มิถุนายน 2561 และครั@ ง

ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ
างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ

เปลี�ยนแปลงได ้โดยจะขึ@นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ทั@งนี@  มติของ
คณะกรรมการบริษทัที�อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื�อขออนุญาตจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลซึ� งคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

 เอ็นเนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั   
ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติ

เฉพาะของบริษทั และหากบริษทัฯ มีบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม
ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรอง

หรือ บริษทัร่วมอาจกาํหนดให้การจ่ายเงิน
ปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที�กาํหนดขา้งตน้ไดห้ากบริษทัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พื�อ

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 
) 

39.13 
37.70 
40.00 



8. โครงสร้างการจดัการ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โครงสร้

 
 

 

8.1) คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีทั@งหมด

อาญาในความผิดที� เกี�ยวกับทรัพยซึ์� งได้กระทาํโดยทุจริต
ผลประโยชน์กบั NDR 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
ของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงาน ตลอ
เสี�ยง และมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ กรรมการบริษทั 
วณิชชา หรือ นายชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา หรือ
สาํคญัของบริษทั 
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โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ เป็นดงันี@  

คณะกรรมการบริษทัมีทั@งหมด 7 ท่าน ซึ� งทุกท่านไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามคือ ไม่มีประวติัการกระทาํความผิด
เกี�ยวกับทรัพยซึ์� งได้กระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทาง

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
ของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงาน ตลอดจนการกาํหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความ
เสี�ยง และมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของ NDR 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ กรรมการบริษทั 2 คน ในจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นางนิตยา สัมฤทธิ
วณิชชา หรือ นายชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา หรือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ลงลายมือชื�อร่วมกนั พร้อมประทับตรา

 

 

ซึ� งทุกท่านไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามคือ ไม่มีประวติัการกระทาํความผิด
และไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทาง

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
ดจนการกาํหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความ

NDR  
คน ไดแ้ก่ นางนิตยา สัมฤทธิ

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ลงลายมือชื�อร่วมกนั พร้อมประทับตรา



กรรมการบริษทัที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมี
จากบริษทัฯ จาํนวน 2 คน คือ นายชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ และ นางธั
ฝ่ายขายในประเทศ 

กรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ดร
ซึ� งมีจาํนวนมากกว่า หนึ� งในสาม ของจาํนวนกรรมการทั@ งหมด โดยกรรมการอิสระทั@ง 
ขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ตารางแสดงการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย
 

คณะกรรมการ 

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

 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั@ ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง

อย่างน้อยจาํนวน หนึ� งในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวน
ใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่
จาํกดั การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระนั@นจะใชว้ิธีจบัฉลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที�อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งนานเท่าๆ 
มากกวา่ที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั@น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยวิธีการจบัสลาก ทั@งนี@  กรรมการผูอ้อก
ตามวาระนั@นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับตาํแหน่งใหม่อีกได้

อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจและหน้าที�และค

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบที�สาํคญัไดด้งันี@
(ก) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 

บญัชีของบริษทั 
(ข) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 
(ค) จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติั
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กรรมการบริษทัที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมี จาํนวน 5 คน และมีกรรมการบริษทัที�มาจากฝ่ายบริหาร และไดรั้บเงินเดือน
คน คือ นายชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ และ นางธญัญรัตน์ สัมฤทิวณิชชา ผูจ้ดัการ

คน ไดแ้ก่ ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์นายธีรศกัดิ�  สวา่งเนตร และ นายโกวิท คริสธานินทร์
ของจาํนวนกรรมการทั@ งหมด โดยกรรมการอิสระทั@ง 3 คน มีคุณสมบติัเป็นไปตาม

ณสมบติักรรมการอิสระของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
ตารางแสดงการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
นายพงษศ์กัดิ�   สวสัดิ� วรรณ ประธาน - - 
นายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ - กรรมการ
นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ - - 
นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ - - 

ศิรดา  จารุตกานนท ์ กรรมการ ประธาน ประธาน
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

นายโกวทิ  คริสธานินทร์ กรรมการ กรรมการ - 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั@ ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง
อย่างน้อยจาํนวน หนึ� งในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวน

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน
จาํกดั การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระนั@นจะใชว้ิธีจบัฉลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที�อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งนานเท่าๆ 
มากกวา่ที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั@น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยวิธีการจบัสลาก ทั@งนี@  กรรมการผูอ้อก
ตามวาระนั@นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับตาํแหน่งใหม่อีกได ้

อาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจและหน้าที�และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบที�สาํคญัไดด้งันี@  
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลา

ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครั@ ง 
จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติั 

 

คน และมีกรรมการบริษทัที�มาจากฝ่ายบริหาร และไดรั้บเงินเดือน
ญญรัตน์ สัมฤทิวณิชชา ผูจ้ดัการ

นายโกวิท คริสธานินทร์ 
คน มีคุณสมบติัเป็นไปตาม

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

 
กรรมการ 
 
 

ประธาน 
กรรมการ 
 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั@ ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง
อย่างน้อยจาํนวน หนึ� งในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวน

งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน
จาํกดั การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระนั@นจะใชว้ิธีจบัฉลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที�อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจาํนวน
มากกวา่ที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั@น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยวิธีการจบัสลาก ทั@งนี@  กรรมการผูอ้อก

วามรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เดือน นับแต่วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลา

จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบ



(ง) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ�ง หรือหลายคน หรื
ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอาํนาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการเห็นควร ซึ� ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที�
เห็นสมควร 
นอกจากนี@  คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจ หน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร ทั@งนี@ การมอบอาํนาจนั@น
ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจที�
อนุมติัรายการที�คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั@งนี@ ใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด

(จ) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม กาํกบัดูแลการบริหารและ
การจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื� องดงัต่อไปนี@
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้แก่ เรื� องที�กฎหมาย
กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือ
โอนกิจการของบริษทัทั@งหมด หรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
อื�นมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้
 นอกจากนี@  คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที�ในการกาํกับดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํ
การซื@อหรือขายทรัพยสิ์นที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั@งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื�นตาม
ความเหมาะสม 

(ช) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื�อง
(ซ) อนุมติัการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบักาํหนดเงื�อนไขในการ

เบิกถอนเงิน หรือทาํนิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว 
(ฌ) อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนที�สาํคญัๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณ
(ญ) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการ
(ฎ) ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ�ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่ง

ใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าว
ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ� ง
คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั@นๆ 
ไดต้ามที�เห็นสมควร ทั@งนี@ จะไม่มีการมอบอาํนาจให้แก่บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้
ดาํเนินการ 

(ฏ) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็น
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คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ�ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอาํนาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการเห็นควร ซึ� ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั@นๆ ไดเ้มื�อ

นอกจากนี@  คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจ หน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร ทั@งนี@ การมอบอาํนาจนั@น

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการที�คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตาม

ละหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั@งนี@ ใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด
กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม กาํกบัดูแลการบริหารและ
การจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื� องดงัต่อไปนี@
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้แก่ เรื� องที�กฎหมาย
กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือ
โอนกิจการของบริษทัทั@งหมด หรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น หรือการซื@อหรือรับโอนกิจการของบริษทั
อื�นมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากนี@  คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที�ในการกาํกับดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํ
การซื@อหรือขายทรัพยสิ์นที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั@งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื�นตาม

เนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื�อง 
ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบักาํหนดเงื�อนไขในการ

เบิกถอนเงิน หรือทาํนิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว  
อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนที�สาํคญัๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
กาํหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการ
ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ�ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่ง
ใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าว
ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ� ง
คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั@นๆ 

ทั@งนี@ จะไม่มีการมอบอาํนาจให้แก่บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็น

 

อบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่ง
ใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอาํนาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการเห็นควร ซึ� ง

ไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั@นๆ ไดเ้มื�อ

นอกจากนี@  คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ที�ในการปฏิบติังานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจ หน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร ทั@งนี@ การมอบอาํนาจนั@น

ทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการที�คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที�เป็นไปตาม

ละหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั@งนี@ ใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 
กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม กาํกบัดูแลการบริหารและ
การจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื� องดงัต่อไปนี@  
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้แก่ เรื� องที�กฎหมาย
กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือ

หรือการซื@อหรือรับโอนกิจการของบริษทั

นอกจากนี@  คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที�ในการกาํกับดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และ
การซื@อหรือขายทรัพยสิ์นที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั@งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอื�นตาม

ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบักาํหนดเงื�อนไขในการ

รายจ่ายประจาํปี 
กาํหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการ 
ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึ�ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฏิบติัการอยา่งหนึ�งอยา่ง
ใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ
ตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ� ง
คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั@นๆ 

ทั@งนี@ จะไม่มีการมอบอาํนาจให้แก่บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการ

กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็น



กรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอื�นที�
กิจการของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั@ง 

(ฐ) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรื
ทาํขึ@น หรือถือหุน้ หรือหลกัทรัพยอื์�นเพิ�มขึ@นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ

8.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมี
(ก) ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

หรือ นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�
(ข) ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจ
มีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 

(ค) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และ
บุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการ
เสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือ

(ง) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั@งไม่เป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  

(จ) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ร
กรรมการซึ�งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

(ฉ) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหม
ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ที�อาจมีความขดัแยง้ รวมทั@ งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิ

(ช) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั@งขึ@นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุ้น
ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั

(ซ) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให ้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได้
(ฌ) ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมา

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที�เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั

(ญ) มีหนา้ที�ในลกัษณะเดียวกบัที�กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

20 

กรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

 
กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาที�บริษทั
ทาํขึ@น หรือถือหุน้ หรือหลกัทรัพยอื์�นเพิ�มขึ@นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย 
ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

หรือ นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจา้ง/ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจ

ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั@ง)  
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และ
บุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการ
เสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั@งไม่เป็นผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   
ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั@ งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ�งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ที�อาจมีความขดัแยง้ รวมทั@ งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพดว้ย 
ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั@งขึ@นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุ้น
ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให ้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที�เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั

ในลกัษณะเดียวกบัที�กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

อโดยออ้มในสัญญาที�บริษทั

ตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจ

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และ
บุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการ

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั@งไม่เป็นผูถื้อหุ้นราย

มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั

ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ใน
วมทั@ งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ�งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 

ายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ที�อาจมีความขดัแยง้ รวมทั@ งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ

ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั@งขึ@นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุ้น

ยจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที�เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

ในลกัษณะเดียวกบัที�กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ



ขอบเขต หนา้ที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ก) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ
(ข) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน 

Audit) ที� เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั@ง โยก
หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

(ง) สอบทานและหารือกบัฝ่ายจัดก
ดาํเนินการเพื�อติดตามและควบคุมความเสี�ยงดงักล่าว

(จ) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั@งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั@งเขา้ร่วม
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 

(ฉ) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั@ งนี@  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั

(ช) จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี@  
- ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางก
- ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
- ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
- ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
- จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตาม กฎบตัร 

(Charter) 
- รายการอื�นที�เห็นวา่ผูถื้

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(ซ) ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรา

กระทาํใดดงัต่อไปนี@  ซึ�งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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ขอบเขต หนา้ที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 มีขอบเขต หนา้ที� และความรับผิดชอบโดยสรุปดงัต่อไปนี@  
มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั@ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
สอบทานและหารือกบัฝ่ายจัดการเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สําคญัของบริษทั และมาตรการที�ฝ่ายจดัการได้
ดาํเนินการเพื�อติดตามและควบคุมความเสี�ยงดงักล่าว 
พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั@งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั@งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั@ ง 
พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั@ งนี@  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ะโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั
ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตาม กฎบตัร 

รายการอื�นที�เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบที�
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรา
กระทาํใดดงัต่อไปนี@  ซึ�งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 

 

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
ที� เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

ารเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สําคญัของบริษทั และมาตรการที�ฝ่ายจดัการได้

พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั@งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั@ งนี@  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ารเงินของบริษทั 

ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของ

จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตาม กฎบตัร 

อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบที�

ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาํใดดงัต่อไปนี@  ซึ�งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 



ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายใน

(ญ) ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรึกษาจากที�ปรึกษา
อิสระภายนอก หรือผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�นๆ หากเห็นว่า มีความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกี�

 ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที�กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 

8.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต หนา้ที� ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ 
เห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลั

- ดาํเนินการสรรหาและนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็น
ครั@ งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระและ
สมควรไดรั้บเลือกตั@งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเส
ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อแต่งตั@งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการดาํเนินการเกี�ยวกบัวิสัยทศัน์และกล
ยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมทั@งแผนงานพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั

- ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพื�อกาํห
ใหเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมที�เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ

- เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื�น

8.4) การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งน้

ธุรกิจ และร่วมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั@งนี@ อาจจะมีการประชุมครั@ งพิเศษเพิ�มเติมเพื�อพิจารณาเรื�องที�มี
ความสาํคญัเร่งด่วน 

ในปี 2560 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 
รายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหนา้เพื�อจะไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนเขา้ร่วมประชุม

เมื�อสิ@นสุดการประชุมแลว้ เลขานุการบริษทั ผูมี้หนา้ที�จดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั@ งถดัไป แ
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
จริต หรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ�งต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์

ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรึกษาจากที�ปรึกษา
อิสระภายนอก หรือผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�นๆ หากเห็นว่า มีความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งทั@งหมด 

ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที�กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้มี
เห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั)  
ดาํเนินการสรรหาและนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็น
ครั@ งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระและ
สมควรไดรั้บเลือกตั@งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเส
ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อแต่งตั@งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป 
พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการดาํเนินการเกี�ยวกบัวิสัยทศัน์และกล
ยทุธ์ทางดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมทั@งแผนงานพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั 
ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพื�อกาํหนดการใหโ้บนสัและการขึ@นเงินเดือนประจาํปีของทั@งบริษทั โดย
ใหเ้กณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมที�เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 
เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื�น 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อครั@ ง เพื�อรับทราบผลการดาํเนิน

ธุรกิจ และร่วมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั@งนี@ อาจจะมีการประชุมครั@ งพิเศษเพิ�มเติมเพื�อพิจารณาเรื�องที�มี

ดประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 5 ครั@ ง โดยในการประชุมแต่ละครั@
รายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหนา้เพื�อจะไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนเขา้ร่วมประชุม

เมื�อสิ@นสุดการประชุมแลว้ เลขานุการบริษทั ผูมี้หนา้ที�จดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั@ งถดัไป และให้ประธานลงลายมือชื�อรับรองความถูกตอ้ง ทั@ งนี@  กรรมการบริษทั

 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�

จริต หรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการ
หลกัทรัพยฯ์ 

ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรึกษาจากที�ปรึกษา
อิสระภายนอก หรือผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�นๆ หากเห็นว่า มีความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็น

ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที�กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี�ยวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั 
ถา้มี) (โดยขอรับความ

ดาํเนินการสรรหาและนาํเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็น
ครั@ งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระและ
สมควรไดรั้บเลือกตั@งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที�

พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการดาํเนินการเกี�ยวกบัวิสัยทศัน์และกล

นดการใหโ้บนสัและการขึ@นเงินเดือนประจาํปีของทั@งบริษทั โดย

อยสามเดือนต่อครั@ ง เพื�อรับทราบผลการดาํเนิน
ธุรกิจ และร่วมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั@งนี@ อาจจะมีการประชุมครั@ งพิเศษเพิ�มเติมเพื�อพิจารณาเรื�องที�มี

ครั@ ง โดยในการประชุมแต่ละครั@ งจะมีการส่ง
รายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหนา้เพื�อจะไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เมื�อสิ@นสุดการประชุมแลว้ เลขานุการบริษทั ผูมี้หนา้ที�จดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
ละให้ประธานลงลายมือชื�อรับรองความถูกตอ้ง ทั@ งนี@  กรรมการบริษทั



สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากที�สุดได ้และรายงานการ
ประชุมที�ถูกรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิก
สาํนกังานของบริษทั 

นอกจากนี@  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย เพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ ทั@งนี@บริษทัฯ กาํหนดใหจ้ดัการประชุมดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 

ตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัปี

รายชื�อกรรมการ 

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

 
8.5) ประวติักรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

(4) (7) 

(1) นายพงษ์ศักดิ+  สวสัดิ+วรรณ 

      ประธานกรรมการ 

(4) นางนิตยา  สัมฤทธิวณชิชา 
     กรรมการ 

(7) นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณชิชา
      กรรมการ 
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สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากที�สุดได ้และรายงานการ
ประชุมที�ถูกรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิก

นอกจากนี@  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย เพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

นดใหจ้ดัการประชุมดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครั@ ง 

ตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัปี 2560 ตั@งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 
จาํนวนครั@งที�เขา้ประชุม

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบ

5/5 - 
5/5 - 1/1
3/5 - 
5/5 - 
5/5 4/4 1/1
5/5 4/4 1/1
5/5 4/4 

(1) (2) (3) (5) 

(2) ดร. ศิรดา  จารุตกานนท์ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(3) นายชัยสิทธิ+  สัมฤทธิวณิชชา
      กรรมการ

(5) นายธีรศักดิ+  สว่างเนตร 
      กรรมการอิสระ 

(6) นายโกวทิ  คริ
กรรมการอิสระ

นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณชิชา 

 

สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ขเพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากที�สุดได ้และรายงานการ
ประชุมที�ถูกรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ 

นอกจากนี@  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย เพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

ธนัวาคม 2560  
จาํนวนครั@งที�เขา้ประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประชุมผูถื้อหุน้ 

- 2/2 
1/1 2/2 
- 2/2 
- 2/2 

1/1 2/2 
1/1 2/2 
- 2/2 

 
 (6) 

นายชัยสิทธิ+  สัมฤทธิวณิชชา 
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 

นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 
กรรมการอิสระ 



(1) นายพงษ์ศักดิ+ สวสัดิ+วรรณ 
อายุ : 67 ปี 
ตาํแหน่ง :  

- ประธานกรรมการ 
วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : วนัที�
คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม : 

- ปริญญาตรี สาขาวชิาเครื�องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ความเชี�ยวชาญ : มีความรู้ความสามารถ เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทั
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั : 

- ปี 2539-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ หจก
จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัที�

- ของตนเอง(ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
- เป็นนอ้งเขยของนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา
- เป็นนา้เขยของนายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา

 
(2) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 
อายุ : 39 ปี 
ตาํแหน่ง : 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
- กรรมการบริษทั 

วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : วนัที� 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม : 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์) 

- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี 

ความเชี�ยวชาญ : มีความเชี�ยวชาญดา้นบญัชี
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื�น

- ไม่มี 
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วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั 

ญาตรี สาขาวชิาเครื�องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
มีความรู้ความสามารถ เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษทั 

หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ผู้บริหารในบริษัทอื�น : ไม่มี 

  
ผูจ้ดัการ หจก. ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก  

ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560) : 

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

เป็นนอ้งเขยของนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 
เป็นนา้เขยของนายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา

มีความเชี�ยวชาญดา้นบญัชี และการเงิน 
หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ผู้บริหารในบริษัทอื�น : 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

โครงการปริญญาเอกร่วม
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

มาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 



ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั
- ปี 2559-ปัจจุบนั : อาจารยป์ระจาํสาขาการบญัชีและการเงิน คณะการจดัการและการท่องเที�ยว มหาวทิยาลยับูรพา
- ปี 2555 –2559 : รองคณบดี คณะ

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัที�
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี 

 
(3) นายชัยสิทธิ+ สัมฤทธิวณิชชา  
อายุ : 45 ปี 
ตาํแหน่ง : 

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม :

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
ความเชี�ยวชาญ : มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื�น

- กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั
- กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. ทาวเวอร์ จาํกดั
- กรรมการ บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั
- กรรมการ บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั
- กรรมการ บริษทั ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั
- กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั

ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั
- ปี 2547-ปัจจุบนั  กรรมการ 

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัที�
- ของตนเอง ร้อยละ 
- คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็นบุตรของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา
- เป็นสามีของนางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา
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ปีย้อนหลงั : 
อาจารยป์ระจาํสาขาการบญัชีและการเงิน คณะการจดัการและการท่องเที�ยว มหาวทิยาลยับูรพา

รองคณบดี คณะการจดัการและการท่องเที�ยว มหาวทิยาลยับูรพา 
ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560) : 

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

 ปี 2540 ถึง ปัจจุบนั 
:  

การธนาคาร มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 

 หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ผู้บริหารในบริษัทอื�น : 

อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
ทาวเวอร์ จาํกดั 

บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั 
เจริญยางบริการ จาํกดั 

ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั 
เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั 

ปีย้อนหลงั : 
 บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560) : 

ร้อยละ 30.68 
บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ร้อยละ 6.60 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
เป็นบุตรของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 
เป็นสามีของนางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา 

 

อาจารยป์ระจาํสาขาการบญัชีและการเงิน คณะการจดัการและการท่องเที�ยว มหาวทิยาลยับูรพา 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 



(4) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 
อายุ : 69 ปี 
ตาํแหน่ง : 
 กรรมการบริษทั 
วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 
 วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม : 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ความเชี�ยวชาญ : 
 มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
 หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื�น

- กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั
- กรรมการ บริษทั สยาม พลาสวดู จาํกดั
- กรรมการ บริษทั วูด้ ออล จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั
- กรรมการ บริษทั ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั
- กรรมการ บริษทั ต. ไทยเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั
- กรรมการ บริษทั เกษตรสมัฤทธิ�  จาํกดั

ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั : 
 ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ต
จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัที�

- ของตนเอง ร้อยละ 29.22
- คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็นมารดาของนายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา
- เป็นพี�ภรรยาของนายพงษศ์กัดิ�  สวสัดิ� วรรณ
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ถึง ปัจจุบนั 

มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ผู้บริหารในบริษัทอื�น : 

อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
บริษทั สยาม พลาสวดู จาํกดั 

 
บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 

ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั 
ไทยเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 

บริษทั เกษตรสมัฤทธิ�  จาํกดั 

บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั  
ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560) : 
29.22  

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

เป็นมารดาของนายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 
เป็นพี�ภรรยาของนายพงษศ์กัดิ�  สวสัดิ� วรรณ 

 



(5) นายธีรศักดิ+ สว่างเนตร 
อายุ : 44 ปี 
ตาํแหน่ง : 

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 
- วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม :
- ปริญญาตรี สาขาวชิา การเงินการธนาคารมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
- ปริญญาโท สาขาวชิา บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

ความเชี�ยวชาญ : 
- มีความเชี�ยวชาญดา้นบญัชีและการเงิน

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื�น
- กรรมการ บริษทั วนิเนอร์ ปิโตรเลียม จาํกดั

ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั
- ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วนิเนอร์ปิโตรเลียม จาํกดั

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัที�
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี 

 
(6) นายโกวทิ คริสธานินทร์ 
อายุ : 44 ปี 
ตาํแหน่ง : 

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 

วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 
- วนัที� 8 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบนั

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม : 
- ปริญญาตรี สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยั กรุงเทพ

ความเชี�ยวชาญ : 
- มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั
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การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ถึง ปัจจุบนั 
: 

ปริญญาตรี สาขาวชิา การเงินการธนาคารมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาโท สาขาวชิา บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ชี�ยวชาญดา้นบญัชีและการเงิน 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ผู้บริหารในบริษัทอื�น : 

บริษทั วนิเนอร์ ปิโตรเลียม จาํกดั 
ปีย้อนหลงั : 
รผูจ้ดัการ บริษทั วนิเนอร์ปิโตรเลียม จาํกดั 

ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560) : 

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ถึง ปัจจุบนั 
 

ปริญญาตรี สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยั กรุงเทพ 

มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 

 



การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 
- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื�น
- กรรมการ บริษทั วนิเนอร์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั

ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั : 
- ปี 2544-ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั วนิเนอร์ อินชวัรั

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัที�
- ของตนเอง (ไม่มี)  
- คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี 

 
(7) นางธัญญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา 
อายุ : 43 ปี 
ตาํแหน่ง : 

- กรรมการบริษทั 
วนัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 

- ปี 2552 ถึง ปัจจุบนั 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม : 

- ปริญญาตรี สาขาวชิา บริหารการโรงแรม มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
ความเชี�ยวชาญ : 

- มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่ง
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื�น

- ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานช่วง 5 ปีย้อนหลงั : 

- ปี 2552-ปัจจุบนั : กรรมการ/ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ บริษทั เอน็
จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัที�

- ของตนเอง ร้อยละ 6.60
- คู่สมรส/บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็นภรรยา ของนายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา
- เป็นบุตรสะใภ ้ของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชช
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สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ผู้บริหารในบริษัทอื�น : 

กรรมการ บริษทั วนิเนอร์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั วนิเนอร์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 
ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560) : 

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) : 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ปริญญาตรี สาขาวชิา บริหารการโรงแรม มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

มีความเชี�ยวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ผู้บริหารในบริษัทอื�น : 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ บริษทั เอน็.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน
ณ วนัที� 12 ธนัวาคม 2560) : 
6.60   

บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 30.68 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

เป็นภรรยา ของนายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 
เป็นบุตรสะใภ ้ของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 

 
 

 

มหาชน) 



8.6) ผูบ้ริหาร  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

รายชื�อผู้บริหาร
1. นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา
2. นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกลูวงศ์
4. นางสาววาสนา อภยัจิต  
5. นายบุญหลาย จาํปารัตน ์
6. นายจตุพร สามารถกิจ 

 
8.7) เลขานุการบริษทั 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั@ งที� 
พลูผล ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั@งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการโดยมีหนา้ที�ความรับผิดชอบดงันี@

- ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้กาํหนด กฎ
ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งเสมอ และแจง้ก

- จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พงปฏิบติั
ต่างๆ 

- บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทั@ ง ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติที�
ประชุมผูถื้อหุน้และมติที�ปร

- ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก

- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสําคญัของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะก

ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร
 

8.8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี@ยประชุม ตามรายละเอียดดงันี@
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60 คณะกรรมการบริหารมี จาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
รายชื�อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ 
นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ 
นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกลูวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมเครื�องจกัร 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั@ งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติแต่งตั@ง นางสาว พิมพว์รรณ 
แหน่งเลขานุการบริษทั และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั@งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ

คณะกรรมการโดยมีหนา้ที�ความรับผิดชอบดงันี@  
แก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้กาํหนด กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั และติดตามใหมี้การ

ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งเสมอ และแจง้การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ
จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พงปฏิบติั

บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทั@ ง ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติที�
ประชุมผูถื้อหุน้และมติที�ประชุมคณะกรรมการ 
ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 
ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
ดูแลเอกสารสําคญัของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะก
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบี@ยประชุม ตามรายละเอียดดงันี@  

 

OEM 

ไดมี้มติแต่งตั@ง นางสาว พิมพว์รรณ 
แหน่งเลขานุการบริษทั และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั@งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ

ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั และติดตามใหมี้การ
ารเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ 

จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พงปฏิบติั

บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทั@ ง ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติที�

ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนที�รับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ

ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ 
ดูแลเอกสารสําคญัของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงาน

ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ



ตาํแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 

    

รายชื�อกรรมการ 
คณะกรรมการ

1. นายพงษศ์กัดิ�   สวสัดิ� วรรณ 
2. นายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 
3. นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 
4. นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา 
5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์
6. นายธีรศกัดิ�   สวา่งเนตร 
7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 
หมายเหตุ : นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา และ นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2560

 
จาํนวนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร (บาท) 
รูปแบบค่าตอบแทน 
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ตาํแหน่ง ค่าเบี@ยประชุม (บาท
การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2560 เป็นดงันี@  
       

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

ประชุมผู้ถือหุ้น

116,000.00 - - 
- - - 

42,000.00 - - 
- - - 

66,000.00 112,000.00 20,000.00 
66,000.00 52,000.00 10,000.00 
66,000.00 52,000.00 - 

นายชยัสิทธิ�  สมัฤทธิวณิชชา และ นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการที�ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั

60 เป็นดงันี@  
ปี 2558 ปี 2559 

7 6 
3,364,375 4,817,757 

เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั 

 

บาท/ครั@ ง) 

24,000 
14,000 

24,000 
14,000 

24,000 
14,000 

 หน่วย : บาท 

ประชุมผู้ถือหุ้น รวม (บาท) 

20,000 136,000.00 
- - 

10,000 52,000.00 
- - 

30,000 228,000.00 
30,000 158,000.00 
20,000 138,000.00 

าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั 

ปี 2560 
9 

5,420,439 
เงินเดือน / โบนสั 



8.9) บุคลากร 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

ส่วนงานหลกั 

1. ส่วนงานขายในประเทศ   
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ 
3. ส่วนงานผลิต 
4. ส่วนงานเครื�องจกัร 
5. ส่วนงานสาํนกังาน 

รวม 
 
ค่าตอบแทนแก่พนักงาน 
 ในปี 2560 บริษทัไดใ้ห้ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินแก่พนกังาน 
และอื�นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั�น ค่าล่วงเวลา เบี@ ยเลี@ยง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ ซึ�
ดงันี@  

รายการ 
จาํนวนพนกังาน (คน) 
ค่าตอบแทนรวม (บาท) 

 
กองทุนสํารองเลีFยงชีพ 
 บริษทัฯ ไดจ้ัดตั@ งกองทุนสํารองเลี@ ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั@ งแต่ วนัที� 
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 
จ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี@ยงชีพสาํหรับพนกังานจาํนวน
เพื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน

นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของทรัพยากรบุคคล ซึ� ง
เป็นหัวใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจดัอบรมทั@งภายในและจดัส่งพนกังาน
ไปอบรมภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที� และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดบั รวมทั@งเปิดโอกาส
ให้พนักงานไดเ้รียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ 
จากผู ้ผ ลิตโดยตรง เ มื� อมีการสั�ง ซื@ อ เค รื� องจักรใหม่ๆ จาก
ต่างประเทศ 
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60 มีจาํนวนพนกังานของบริษทัแบ่งตามสายงานหลกั เป็นดงันี@
จาํนวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจาํ พนักงานรายวนั 
 9 - 
 2 - 

304 192 
33 - 
55 9 
403 201 

บริษทัไดใ้ห้ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส 
และอื�นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั�น ค่าล่วงเวลา เบี@ ยเลี@ยง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ ซึ� งคิดเป็นจาํนวนเงินทั@งหมด

ปี 2558 ปี 2559 ปี 
773 608 

115,264,299 126,025,375 119,

บริษทัฯ ไดจ้ัดตั@ งกองทุนสํารองเลี@ ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั@ งแต่ วนัที� 21 มิถุนายน 25
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 
จ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี@ยงชีพสาํหรับพนกังานจาํนวน 130 คน รวมเป็นเงินทั@งสิ@น 433,240

กาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื�อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของทรัพยากรบุคคล ซึ� ง
เป็นหัวใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจดัอบรมทั@งภายในและจดัส่งพนกังาน

ในหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที� และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดบั รวมทั@งเปิดโอกาส
ให้พนักงานไดเ้รียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ 
จากผู ้ผ ลิตโดยตรง เ มื� อมีการสั�ง ซื@ อ เค รื� องจักรใหม่ๆ จาก

 

มีจาํนวนพนกังานของบริษทัแบ่งตามสายงานหลกั เป็นดงันี@  

รวม 
9 
2 

496 
33 
64 

604 

ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส 
งคิดเป็นจาํนวนเงินทั@งหมด

ปี 2560 
604 
070,154 

2557 กับ บริษทัหลกัทรัพย์
ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษทัฯ ได้

240 บาท ทั@งนี@ มีวตัถุประสงค์
และเพื�อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว 



9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

บริษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จาํกดั 
ออกเป็น 5 หมวดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
ทั@งนี@การกาํหนดบทบญัญติัต่างๆ จะยดึใหเ้
ที�ดีมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพื�อให้การบริหารงาน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส อนัจะเป็นการให้ความคุม้ครอง และเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อหุ้น นั
โดยมีแนวทางปฏิบติัในแต่ละหมวดดงัต่อไปนี@

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นซึ� งบริษทัฯจะไม่กระทาํการ
ใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น แ
ถือหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิพื@นฐานต่างๆ อนัไดแ้ก่ การซื@อขายหรือโอนหุน้ การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัฯ การไดรั้บ
ขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื�อใชสิ้ทธิออกเสียงในที�ประ
แต่งตั@งผูส้อบบญัชี และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ การแสดงความคิดเห็นในที�ประชุมอย่างเป็น
อิสระ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องสาํคญัอื�น
ถืออยู ่แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ�งเสียง โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี@

1) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�สาํคญั และจาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุ้นอยา่งสมํ�าเสมอ โดยผ่านทางเ
และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมที�ระบุวนั เวลา สถานที�จดัประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที�เกี�ยวขอ้งให้
ผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ 

ก. แผนที�ของสถานที�จดัประชุม 
ข. รายละเอียดของขอ้มูลแต่ละวาระการประชุม 
ค. รายงานประจาํปี
ง. แบบหนังสือมอบฉันทะขอ้มูลเกี�ยวกับกรรมการอิสระ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกที�จะมอบ

ฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได้ซึ� งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที�ผูถื้อหุ้น
จะตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมดว้ย 

จ. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้
 โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวจะตอ้งส่งใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด
 ซึ� งในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเ
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหนึ� งแบบใดที�บริษทัไดจ้ดัส่งไป
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

3) เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ประมาณ 
เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ และเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้
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รกาํกบัดูแลกิจการ 
รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) "บริษทัฯ” ไดจ้ัดทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยจดัหมวดหมู่

หมวดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ทั@งนี@การกาํหนดบทบญัญติัต่างๆ จะยดึใหเ้ป็นแนวทางที�ปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากนี@บริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที�ดีมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพื�อให้การบริหารงาน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส อนัจะเป็นการให้ความคุม้ครอง และเพิ�มความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน พนกังาน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 
โดยมีแนวทางปฏิบติัในแต่ละหมวดดงัต่อไปนี@  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นซึ� งบริษทัฯจะไม่กระทาํการ
ใดๆ ที�เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น และจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน เพื�อสร้างความมั�นใจวา่ผู ้
ถือหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิพื@นฐานต่างๆ อนัไดแ้ก่ การซื@อขายหรือโอนหุน้ การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัฯ การไดรั้บ
ขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื�อใชสิ้ทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั@งผูส้อบบญัชี และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ การแสดงความคิดเห็นในที�ประชุมอย่างเป็น

มในการตดัสินใจในเรื�องสาํคญัอื�นๆ ของบริษทัฯ ทั@งนี@ ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที�
ถืออยู ่แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ�งเสียง โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี@  

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�สาํคญั และจาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุ้นอยา่งสมํ�าเสมอ โดยผ่านทางเ
และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
จดัส่งหนงัสือนดัประชุมที�ระบุวนั เวลา สถานที�จดัประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที�เกี�ยวขอ้งให้
ผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่  

แผนที�ของสถานที�จดัประชุม  
รายละเอียดของขอ้มูลแต่ละวาระการประชุม  

  
แบบหนังสือมอบฉันทะขอ้มูลเกี�ยวกับกรรมการอิสระ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกที�จะมอบ
ฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได้ซึ� งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที�ผูถื้อหุ้น
จะตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมดว้ย  
ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวจะตอ้งส่งใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือให้เป็นไปตามที�
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด

ซึ�งในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหนึ� งแบบใดที�บริษทัไดจ้ดัส่งไป

เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ประมาณ 30 วนั ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริ
เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ และเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้

 

ไดจ้ัดทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยจดัหมวดหมู่
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ป็นแนวทางที�ปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากนี@บริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที�ดีมาใชเ้ป็นแนวทางพฒันานโยบาย เพื�อให้การบริหารงาน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

กลงทุน พนกังาน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นซึ� งบริษทัฯจะไม่กระทาํการ
เพื�อสร้างความมั�นใจวา่ผู ้

ถือหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิพื@นฐานต่างๆ อนัไดแ้ก่ การซื@อขายหรือโอนหุน้ การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัฯ การไดรั้บ
ชุมผูถื้อหุ้นในการถอดถอนกรรมการ 

แต่งตั@งผูส้อบบญัชี และเรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ�มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ การแสดงความคิดเห็นในที�ประชุมอย่างเป็น

ของบริษทัฯ ทั@งนี@ ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที�

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�สาํคญั และจาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุ้นอยา่งสมํ�าเสมอ โดยผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

จดัส่งหนงัสือนดัประชุมที�ระบุวนั เวลา สถานที�จดัประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที�เกี�ยวขอ้งให้

แบบหนังสือมอบฉันทะขอ้มูลเกี�ยวกับกรรมการอิสระ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกที�จะมอบ
ฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได้ซึ� งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที�ผูถื้อหุ้น

วนั หรือให้เป็นไปตามที�
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหนึ� งแบบใดที�บริษทัไดจ้ดัส่งไป

วนั ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ และเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 



4) ก่อนเริ�มการประชุม ประธาน
สัดส่วนผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุม  ทั@ งที�มาดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนน
เสียงโดยจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการอิสระ ผูส้อบบญัชี และเจา้หนา้ที�
ของบริษทัฯ ดาํเนินการตรวจนับคะแนนเพื�อความโ
หอ้งประชุม ทั@งนี@  ประธานที�ประชุมจะตอ้งจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ

5) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นขอ้
สงสัย หรือแสดงขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมได้ ก่
กรรมการ และกรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเรื�องต่างๆ จะร่วมชี@แจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถาม
ของผูถื้อหุ้นดว้ย และเมื�อการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ
ถูกตอ้ง ครบถว้น เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได้

6) ให้สิทธิผูถื้อหุ้นที�มาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเริ�มการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ

7) กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุด
เรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้

8) ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืนแก่องค์กร เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ผลตอบแทนที�เหมาะสม

หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั
 บริษทัฯ คาํนึงถึงผูถื้อหุ้นทุกราย ทั@งผูถื้อหุ้นที�เป็
รายยอ่ย และผูถื้อหุน้ต่างชาติ สนบัสนุนใหไ้ดรั้บการปฏิบติัที�เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี@

1) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิที�จะเสนอเพิ�มวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเ
กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีก่อนที�จะส่งหนังสือนัดประชุมโดยแจง้วิธีการและกาํหนด
ระยะเวลาสิ@นสุดในการใหสิ้ทธิผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์

2) ดาํเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดัประชุม 
เพื�อพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ

3) กาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ที�ดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ
ความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
และหาวธีิเยยีวยาที�เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะที�กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเรื�อง
สําคญัที�มีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุ
เสนอเรื�องดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้

4) นาํเสนอขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นและสนับสนุนให้ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที�สามารถกาํหนดทิศทางการ

5) จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสาํหรับผูถื้อ
หุน้ที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเรื�องไดอ้ยา่งเป็นอิสระโดย
เมื�อจบการประชุมผู ้ถือหุน้สามารถขอตรวจสอบ

6) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกกรรมการที�เสนอแต่งตั@งเป็นรายคน
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ก่อนเริ�มการประชุม ประธานในที�ประชุมจะชี@ แจงเกี�ยวกับกฎเกณฑ์ที�ใชใ้นการประชุมเกี�ยวกบัจาํนวน
สัดส่วนผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุม  ทั@ งที�มาดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนน
เสียงโดยจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการอิสระ ผูส้อบบญัชี และเจา้หนา้ที�
ของบริษทัฯ ดาํเนินการตรวจนับคะแนนเพื�อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระใน
หอ้งประชุม ทั@งนี@  ประธานที�ประชุมจะตอ้งจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นขอ้
สงสัย หรือแสดงขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมได้ ก่อนที�จะลงคะแนน และสรุปมติที�ประชุมของแต่ละวาระโดยที�
กรรมการ และกรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเรื�องต่างๆ จะร่วมชี@แจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถาม
ของผูถื้อหุ้นดว้ย และเมื�อการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่าง

อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้
ให้สิทธิผูถื้อหุ้นที�มาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเริ�มการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 
กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุด

ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืนแก่องค์กร เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ผลตอบแทนที�เหมาะสม 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ คาํนึงถึงผูถื้อหุ้นทุกราย ทั@งผูถื้อหุ้นที�เป็นผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร, 

รายยอ่ย และผูถื้อหุน้ต่างชาติ สนบัสนุนใหไ้ดรั้บการปฏิบติัที�เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี@
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิที�จะเสนอเพิ�มวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเ
กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีก่อนที�จะส่งหนังสือนัดประชุมโดยแจง้วิธีการและกาํหนด
ระยะเวลาสิ@นสุดในการใหสิ้ทธิผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ดาํเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที�ระบุในหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ
เพื�อพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื�องจากวาระที�สาํคญัที�ผูถื้อหุ้น
ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 
กาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ที�ดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ
ความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
และหาวธีิเยยีวยาที�เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะที�กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเรื�อง
สําคญัที�มีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื�องดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้
นาํเสนอขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นและสนับสนุนให้ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที�สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้
จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสาํหรับผูถื้อ
หุน้ที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเรื�องไดอ้ยา่งเป็นอิสระโดย
เมื�อจบการประชุมผู ้ถือหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกกรรมการที�เสนอแต่งตั@งเป็นรายคน

 

ในการประชุมเกี�ยวกบัจาํนวน/
สัดส่วนผูถื้อหุ้นที�เขา้ประชุม  ทั@ งที�มาดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนน
เสียงโดยจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการอิสระ ผูส้อบบญัชี และเจา้หนา้ที�

ปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระใน
หอ้งประชุม ทั@งนี@  ประธานที�ประชุมจะตอ้งจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นขอ้

อนที�จะลงคะแนน และสรุปมติที�ประชุมของแต่ละวาระโดยที�
กรรมการ และกรรมการบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเรื�องต่างๆ จะร่วมชี@แจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถาม

จะจดัทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่าง

ให้สิทธิผูถื้อหุ้นที�มาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเริ�มการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน

กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใน

ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืนแก่องค์กร เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ

, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, ผูถื้อหุ้น
รายยอ่ย และผูถื้อหุน้ต่างชาติ สนบัสนุนใหไ้ดรั้บการปฏิบติัที�เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี@  

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิที�จะเสนอเพิ�มวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั@งเป็น
กรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีก่อนที�จะส่งหนังสือนัดประชุมโดยแจง้วิธีการและกาํหนด

ไม่มีการสลบัวาระ) และไม่มีการเพิ�มวาระ
เนื�องจากวาระที�สาํคญัที�ผูถื้อหุ้น

กาํหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ที�ดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
และหาวธีิเยยีวยาที�เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะที�กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเรื�อง

รกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื�องดงักล่าวต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 
นาํเสนอขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นและสนับสนุนให้ใช้

จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสาํหรับผูถื้อ
หุน้ที�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเรื�องไดอ้ยา่งเป็นอิสระโดย

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกกรรมการที�เสนอแต่งตั@งเป็นรายคน 



7) กาํหนดแนวทางในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ   บริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในองคก์รถือปฏิบติัทั@งนี@ เพื�
ในกรณีที�พนกังานหรือผูบ้ริหารนาํขอ้มูลไปเปิดเผยหรือนาํไปใชเ้พื�อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูเ้กี�ยวขอ้ง 
จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวนิยั

และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ

8) กาํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั@งนี@ เพื�อรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ และในการประชุม
ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูบ้ริห
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื�อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ริหารที�มีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระการประชุมนั@นๆ 

หมวดที� 3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ซึ� งไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้
และ/หรือเจา้หนี@  คู่แข่งทางการคา้ พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพื�อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมั�งคั�ง ความมั�นคงทางการเงิน และความยั�งยนืของกิจการ
 การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 

1) ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุน 
บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งซื�อสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที�จะพฒันา
กิจการใหเ้จริญเติบโตกา้วหนา้ มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กบัการลงทุนของ
ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนอยา่งต่อเนื�องและยั�งยนื โดยยดึหลกัการการปฏิบติั
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอ  และครบถว้นตามความเป็นจริง

2) ลูกคา้ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั จึงไดน้าํมาตรฐาน 
โดยไดก้าํหนดนโยบายคุณภาพไวว้า่ 
สากล” มีการกาํหนดราคาที�เหมาะสม รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ�าเสมอ  แสวงหาลู่ทาง
อยา่งไม่หยดุย ั@งที�จะเพิ�มประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง และปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่ง
เคร่งครัด 

3) คู่คา้ และ/หรือเจา้หนี@  
บริษทัฯ มีนโยบายที�จะสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ
ของความเกื@อหนุนที�เป็นธรรมต่อทั@งสองฝ่าย ให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ
คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�
รวมทั@งปฏิบติัตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นเรื�องวตัถุประสงค์
ของการใชเ้งิน การชาํระคืน การดูแลคุณภาพ หลกัทรัพยค์ ํ@ าประกนั และเรื�องอื�นใดที�ไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บั
เจา้หนี@  เพื�อบรรลุผลประโยชน์
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กาํหนดแนวทางในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ   บริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในองคก์รถือปฏิบติัทั@งนี@ เพื�อไม่ใหเ้กิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ และ
ในกรณีที�พนกังานหรือผูบ้ริหารนาํขอ้มูลไปเปิดเผยหรือนาํไปใชเ้พื�อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูเ้กี�ยวขอ้ง 
จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวนิยั 

และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย
รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ 
กาํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั@งนี@ เพื�อรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ และในการประชุม
ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดส่้วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื�อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื�อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ริหารที�มีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ซึ� งไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้
หรือเจา้หนี@  คู่แข่งทางการคา้ พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพื�อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมั�งคั�ง ความมั�นคงทางการเงิน และความยั�งยนืของกิจการ 

ษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งซื�อสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที�จะพฒันา
กิจการใหเ้จริญเติบโตกา้วหนา้ มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กบัการลงทุนของ
ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนอยา่งต่อเนื�องและยั�งยนื โดยยดึหลกัการการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอ  และครบถว้นตามความเป็นจริง 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั จึงไดน้าํมาตรฐาน ISO 9001 
โดยไดก้าํหนดนโยบายคุณภาพไวว้า่ “มุ่งมั�นพฒันา รักษามาตรฐาน สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการ เพื�อกา้วสู่

มีการกาํหนดราคาที�เหมาะสม รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ�าเสมอ  แสวงหาลู่ทาง
อยา่งไม่หยดุย ั@งที�จะเพิ�มประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง และปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่ง

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี@  ดาํเนินธุรกิจบนพื@นฐาน
ของความเกื@อหนุนที�เป็นธรรมต่อทั@งสองฝ่าย ให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี@ อย่างเสมอภาค โดย
คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทําให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมทั@งปฏิบติัตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นเรื�องวตัถุประสงค์
ของการใชเ้งิน การชาํระคืน การดูแลคุณภาพ หลกัทรัพยค์ ํ@ าประกนั และเรื�องอื�นใดที�ไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บั
เจา้หนี@  เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

 

กาํหนดแนวทางในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ   บริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
อไม่ใหเ้กิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ และ

ในกรณีที�พนกังานหรือผูบ้ริหารนาํขอ้มูลไปเปิดเผยหรือนาํไปใชเ้พื�อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูเ้กี�ยวขอ้ง 

และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย  จัดส่ง

กาํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั@งนี@ เพื�อรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ และในการประชุม

ารบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดส่้วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื�อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื�อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ริหารที�มีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ซึ� งไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้
หรือเจา้หนี@  คู่แข่งทางการคา้ พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ย่างชัดเจนใน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพื�อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบัผูมี้

ษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งซื�อสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที�จะพฒันา
กิจการใหเ้จริญเติบโตกา้วหนา้ มีผลประกอบการที�ดี เพื�อสร้างผลตอบแทนที�เหมาะสมให้กบัการลงทุนของ

ต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั@ง

ISO 9001 เขา้มาใชใ้นองคก์ร 
คสิ์นคา้และบริการ เพื�อกา้วสู่

มีการกาํหนดราคาที�เหมาะสม รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ�าเสมอ  แสวงหาลู่ทาง
อยา่งไม่หยดุย ั@งที�จะเพิ�มประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง และปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่ง

หรือเจา้หนี@  ดาํเนินธุรกิจบนพื@นฐาน
หรือเจา้หนี@ อย่างเสมอภาค โดย

ทําให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมทั@งปฏิบติัตามพนัธสญัญาอยา่งเคร่งครัด เพื�อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นเรื�องวตัถุประสงค์
ของการใชเ้งิน การชาํระคืน การดูแลคุณภาพ หลกัทรัพยค์ ํ@ าประกนั และเรื�องอื�นใดที�ไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บั



4) คู่แข่งทางการคา้ 
บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั@งอยูบ่นพื@นฐานของกติกาการแข่งขนัที�ยติุธรรม ไม่
แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย
ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ด้

5) พนกังาน 
บริษทัฯ นั@นใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน ซึ�งเป็นทรัพยากรที�สาํคญัของบริษทัฯ ซึ� งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และ
ผลกัดนัให้องคก์รบรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั@นบริษทัฯ จึงมีนโยบายที�จะดูแลพนกังานให้มี
คุณภาพชีวติที�ดี โดยมีสภาพการจา้งที�ยติุธรรม มีสวสัดิการที�เหมาะสม มีโอกาสที�จะพฒันาความกา้วหนา้ มี
สภาพการทาํงานที�ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
พนกังานอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อ
เป็นมนุษย ์

6) รัฐบาล 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพื�อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของประเทศโดยยดึถือปฏิบติัตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั�วไป
7) ชุมชนและสงัคม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่ว
มาตรฐานต่างๆ ที�เกี�ยวกบัความปลอดภยั ความมั�นคง สุขอนามยั และ
คาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม อีกทั@ งยงัต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุน
กิจกรรมสร้างสรรคส์งัคม ปลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ@นในหมู่พนกังานทุกระดบั
อยา่งต่อเนื�องและจริงจงั

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทั@งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลที�
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั@งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจาํปี 
แบบ 56-1 หนงัสือเชิญและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯโดยมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอ
 บริษทัฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัต่างๆ ที�กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื�นของรัฐอยา่งเคร่งครัด เช่น

1) การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดย
บญัชีที�รับรองโดยทั�วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น เพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อนเพื�อป้องกนัการทุจริต หรือการ
ดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีส
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที�เป็นอิสระว่า
ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน

2) ในดา้นความโปร่งใสนั@น คณะกรรมการไดแ้ต่งตั@งกรรมการตรวจสอบ เพื�อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหวา่งกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
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บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั@งอยูบ่นพื@นฐานของกติกาการแข่งขนัที�ยติุธรรม ไม่
แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง

บริษทัฯ นั@นใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน ซึ�งเป็นทรัพยากรที�สาํคญัของบริษทัฯ ซึ� งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และ
ผลกัดนัให้องคก์รบรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั@นบริษทัฯ จึงมีนโยบายที�จะดูแลพนกังานให้มี

ดี โดยมีสภาพการจา้งที�ยติุธรรม มีสวสัดิการที�เหมาะสม มีโอกาสที�จะพฒันาความกา้วหนา้ มี
สภาพการทาํงานที�ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
พนกังานอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อ

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพื�อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของประเทศโดยยดึถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั�วไป

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตาม
มาตรฐานต่างๆ ที�เกี�ยวกบัความปลอดภยั ความมั�นคง สุขอนามยั และสิ�งแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
คาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม อีกทั@ งยงัต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุน

รคส์งัคม ปลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ@นในหมู่พนกังานทุกระดบั
อยา่งต่อเนื�องและจริงจงั 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทั@งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลที�

ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั@งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจาํปี 
หนงัสือเชิญและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯโดยมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ�าเสมอ 
บริษทัฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัต่างๆ ที�กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื�นของรัฐอยา่งเคร่งครัด เช่น
การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั@น มีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที�รับรองโดยทั�วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น เพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อนเพื�อป้องกนัการทุจริต หรือการ
ดาํเนินการที�ผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั โดยถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอ  รวมทั@งเปิดเผยขอ้มูลที�สําคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที�เป็นอิสระว่า
ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ต่อสาธารณชน 
ในดา้นความโปร่งใสนั@น คณะกรรมการไดแ้ต่งตั@งกรรมการตรวจสอบ เพื�อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหวา่งกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ

 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั@งอยูบ่นพื@นฐานของกติกาการแข่งขนัที�ยติุธรรม ไม่
วิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม

วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

บริษทัฯ นั@นใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน ซึ�งเป็นทรัพยากรที�สาํคญัของบริษทัฯ ซึ� งจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และ
ผลกัดนัให้องคก์รบรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั@นบริษทัฯ จึงมีนโยบายที�จะดูแลพนกังานให้มี

ดี โดยมีสภาพการจา้งที�ยติุธรรม มีสวสัดิการที�เหมาะสม มีโอกาสที�จะพฒันาความกา้วหนา้ มี
สภาพการทาํงานที�ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
พนกังานอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อศกัดิ� ศรีของความ

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพื�อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของประเทศโดยยดึถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั�วไป 

นร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตาม
สิ�งแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และ

คาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม อีกทั@ งยงัต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุน
รคส์งัคม ปลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ@นในหมู่พนกังานทุกระดบั

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทั@งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลที�
ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั@งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจาํปี 

หนงัสือเชิญและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์

บริษทัฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัต่างๆ ที�กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื�นของรัฐอยา่งเคร่งครัด เช่น 

นั@น มีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีที�รับรองโดยทั�วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น เพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� งทรัพยสิ์น  และเพื�อให้ทราบจุดอ่อนเพื�อป้องกนัการทุจริต หรือการ

าระสําคญั โดยถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอ  รวมทั@งเปิดเผยขอ้มูลที�สําคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที�เป็นอิสระว่า
ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ในดา้นความโปร่งใสนั@น คณะกรรมการไดแ้ต่งตั@งกรรมการตรวจสอบ เพื�อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหวา่งกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ



ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั@ ง  ทั@งนี@ รายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจ
รายงานของผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี

3) กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูที้�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�มี
ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ

4) เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํน
จาํนวนครั@ งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวใ้นรายงานประจาํปี

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั@งรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนที�แต่ละคน
ไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที� 5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมกา
1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
ของ บริษทัฯ โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั@งระยะสั@น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน 
การบริหารความเสี�ยง และภาพรวมขององคก์ร มี
ของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ

โดยคณะกรรมการของบริษทัมาจากการแต่งตั@งจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 
ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 
ความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ใหญ่ จาํนวน 2 ท่าน อีก 
ถือหุน้ใหญ่ 

ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลคนเ
กรรมการ ผูจ้ดัการ  เพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน  ทั@งนี@บริษทัไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที�
และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนา

2) คณะอนุกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั@งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมั�นใจไดว้า่บริษทัมีการดาํเนินงานและ

กลั�นกรองอยา่งรอบคอบ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
เพื�อปฏิบติัหนา้ที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
องคป์ระกอบคณะกรรมการใหป้ระกอบด้
และไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด ซึ�งมีรายละเอียดดงันี@

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหา้ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทั บริษทัใ
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

(2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

(3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
ลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อ

36 

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั@ ง  ทั@งนี@ รายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจ
รายงานของผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 
กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูที้�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�มี
ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ 
เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครั@ งของการประชุม และ
จาํนวนครั@ งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวใ้นรายงานประจาํปี 

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั@งรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนที�แต่ละคน
ไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
บริษทัฯ โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั@งระยะสั@น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน 

การบริหารความเสี�ยง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนที�วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

โดยคณะกรรมการของบริษทัมาจากการแต่งตั@งจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 
รรมการที�เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย และมี

ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีความสัมพนัธ์ กบัผู ้

ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
กรรมการ ผูจ้ดัการ  เพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน  ทั@งนี@บริษทัไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที�

บผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดั
เจา้หนา้ที�บริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจบริหารและอนุมติัวงเงินไม่จาํกดั

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั@งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมั�นใจไดว้า่บริษทัมีการดาํเนินงานและ
แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

เพื�อปฏิบติัหนา้ที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที� เป็นกรรมการอิสระจํานวน 
องคป์ระกอบคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 หรือไม่นอ้ยกวา่ 
และไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด ซึ�งมีรายละเอียดดงันี@  

ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหา้ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทั บริษทัใ
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อ

 

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั@ ง  ทั@งนี@ รายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูที้�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�มี

วนครั@ งของการประชุม และ

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั@งรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนที�แต่ละคน

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
บริษทัฯ โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั@งระยะสั@น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน 

บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงาน
 

โดยคณะกรรมการของบริษทัมาจากการแต่งตั@งจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 
ท่าน เป็นกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย และมี

ท่าน เป็นกรรมการอิสระที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีความสัมพนัธ์ กบัผู ้

ดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
กรรมการ ผูจ้ดัการ  เพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน  ทั@งนี@บริษทัไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที�

และกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจน เพื�อมิให้
จบริหารและอนุมติัวงเงินไม่จาํกดั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั@งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นมั�นใจไดว้า่บริษทัมีการดาํเนินงานและ
แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที� เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดย
หรือไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่านเสมอ 

และไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหา้ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท 

การจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที�เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อ



หุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

(4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
มีความขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ

(5) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั 

 ทั@งนี@คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�สอ
เพียงพอ โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที�รับผิดชอบ รวมทั@งสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี�ยงที�รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมี
บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จาํกัด ซึ� งทาํหน้าที� เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที�รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบติั 

2.2) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ตามผลการดาํเนินงานของแต่ละปี รวมทั@งพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัเกณฑ์หรือ
วธีิการ และโครงสร้างที�เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

2.3) คณะกรรมการบริหาร
เป็นกรรมการบริษทั 4
โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั
ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ
หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายที�กาํหนด

3) บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ในการจดัการบ

ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั โดยสรุปบทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบที�สาํคญัไดด้งันี@

2.4) กาํกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามก
หลกัทรัพย ์เช่น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซื@อหรือขายทรัพยสิ์นที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

2.5) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประ
และการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื�องที�ตอ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของ
บริษทัทั@งหมด หรือบางส่วนที�
ของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคนธ์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้

2.6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั@ งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอื�นตามความเหมาะสม
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หุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจ
มีความขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ
ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

ทั@งนี@คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่ง
เพียงพอ โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที�รับผิดชอบ รวมทั@งสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี�ยงที�รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมี
บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จาํกัด ซึ� งทาํหน้าที� เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที�รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 
คณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทาํหน้าที�ประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ตามผลการดาํเนินงานของแต่ละปี รวมทั@งพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัเกณฑ์หรือ
วธีิการ และโครงสร้างที�เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

รมการบริหาร มีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 2 
4 ท่าน ทาํหนา้ที�วางแผนและ กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน งบประมาณ 

โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั
ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ
หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายที�กาํหนด

บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�ในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั โดยสรุปบทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบที�สาํคญัไดด้งันี@  

กาํกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์เช่น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซื@อหรือขายทรัพยสิ์นที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารงาน
และการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื�องที�ตอ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของ
บริษทัทั@งหมด หรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่บุคคลอื�น หรือการซื@อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็น
ของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคนธ์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั@ งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการอื�นตามความเหมาะสม 

 

หุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจ
มีความขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ 
ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่ง
เพียงพอ โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที�รับผิดชอบ รวมทั@งสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี�ยงที�รัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมี บริษทั 
บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จาํกัด ซึ� งทาํหน้าที� เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที�รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ
านทาํหน้าที�ประเมินผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ตามผลการดาํเนินงานของแต่ละปี รวมทั@งพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัเกณฑ์หรือ

2 ท่าน และผูบ้ริหารที�ไม่ได้
ท่าน ทาํหนา้ที�วางแผนและ กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน งบประมาณ 

โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/
หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายที�กาํหนด 

ริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นที�เห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

ฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์เช่น การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซื@อหรือขายทรัพยสิ์นที�สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาด

มาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารงาน
และการจดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที�ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื�องที�ตอ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของ

สําคญัให้แก่บุคคลอื�น หรือการซื@อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นมาเป็น

พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั@ งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ



2.7) ติดตามผลการดาํเนินงานให้
2.8) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 

บญัชีของบริษทั 
2.9) จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติั
2.10) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือ

เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ก่อนมีมติแต่งตั@ง 

2.11) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนได้เสี
บริษทัทาํขึ@น หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ�มขึ@นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ

4) การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษทัถือเป็นหนา้ที�สาํคญัในฐานะกรรมการบริษทัที�ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อ
รับทราบและร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย  
มีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และอาจจะมีการประชุมครั@ งพิเศษเพื�อพิจารณาเรื�องที�มีความสาํคญัเร่งด่วน
 ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผู ้
เรื�องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ทั@งนี@ ในการประชุมแต่ละครั@ งบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
เพื�อใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเรื�องต่างๆ อยา่งเพียงพอ
 ในการพิจารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ� งทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั@งนี@ ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�องนั@น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธาน
ในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ@นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี@ขาด
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื�อให้ขอ้มูลที�เ
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื�อใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
 เมื�อสิ@นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้หน้าที�จดัทาํรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที�
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั@ งถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทั พิจาร
ถูกตอ้ง ทั@งนี@กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมาก
ที�สุดได ้

5) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา

ประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทั@งสารสนเทศทางการเงิน 
รายงานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ@ นตา
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ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื�อง 
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลา

จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบ
ว และนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาและอนุมติั 

กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือ
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็น

ริษทัเอกชน หรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาที�
บริษทัทาํขึ@น หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ�มขึ@นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

ในฐานะกรรมการบริษทัที�ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อ
ใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย  3 เดือนต่อครั@ ง แต่ละครั@ งจะ

มีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และอาจจะมีการประชุมครั@ งพิเศษเพื�อพิจารณาเรื�องที�มีความสาํคญัเร่งด่วน
ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและพิจารณา

เรื�องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ทั@งนี@ ในการประชุมแต่ละครั@ งบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า

รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเรื�องต่างๆ อยา่งเพียงพอ 
ในการพิจารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ� งทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั@งนี@ ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�องนั@น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธาน
ในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ@นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี@ขาด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื�อให้ขอ้มูลที�เ
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื�อใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เมื�อสิ@นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้หน้าที�จดัทาํรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที�
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั@ งถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื�อรับรองความ
ถูกตอ้ง ทั@งนี@กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมาก

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา
มร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทั@งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
ที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ@ นตามมาตรฐานการบัญชี  รับรองและ

 

เดือน นับแต่วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลา

จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัสิ@นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซึ� งผูส้อบ

กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือ
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็น

ริษทัเอกชน หรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผูอื้�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาที�

ในฐานะกรรมการบริษทัที�ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อ
เดือนต่อครั@ ง แต่ละครั@ งจะ

มีการกาํหนดวาระการประชุมล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และอาจจะมีการประชุมครั@ งพิเศษเพื�อพิจารณาเรื�องที�มีความสาํคญัเร่งด่วน 
ร่วมกนักาํหนดวาระการประชุมและพิจารณา

เรื�องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ทั@งนี@ ในการประชุมแต่ละครั@ งบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า

ในการพิจารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ� งทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั@งนี@ ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ�งมีหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�องนั@น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื�อให้ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ 

เมื�อสิ@นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้หน้าที�จดัทาํรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที�
ณาลงลายมือชื�อรับรองความ

ถูกตอ้ง ทั@งนี@กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ�มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมาก

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา
มร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
มมาตรฐานการบัญชี  รับรองและ



ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่าง
สมํ�าเสมอ รวมทั@งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทาํและดูแล  มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

6) ค่าตอบแทน 
บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที�เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดมี้การเสนอขอ

อนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั โดยจาํนวนเงินที�จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบั
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดีย
พิจารณาจากหนา้ที�ความรับผิดชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั
 นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแลว้ บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดงันี@

6.1) โบนสัใหแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารทุก ๆ 
ของบริษทั ทั@งนี@ โดยไดรั้บการเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร

6.2) โบนสัให้แก่กรรมการตามแนวทางที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 
และผลการดาํเนินงานของบริษทั

7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร
คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งใน

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งการฝึกอบรมและใหค้วามรู้

ทุกครั@ งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรม

8) การสรรหาและการแต่งตั@งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด
ในการแต่งตั@งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ

จาํนวน 2 คน จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจาํนวน 
พิจารณา คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ และผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอชื�อบุคคลที�
มีคุณสมบติัเหมาะสม จากนั@นจะนาํเสนอชื�อบุคคลดงักล่าวเพื�อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั@นจะเสนอให้
ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั@ง

8.1) การกาํกบัดูแลการดาํเนิน
 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ
ผูด้าํเนินการส่งกรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูบ้ริหารที�มีคุณสมบติัและประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ
สาํคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ
 ทั@ งนี@  เพื�อให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ
ประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ�งขึ@น ตั@งแต่ปี 
ชื�อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั@ งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลที�ไดรั้บแต่งตั@งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ
หนา้ที�ดาํเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดี
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ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่าง
สมํ�าเสมอ รวมทั@งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทาํและดูแล  มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที�เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดมี้การเสนอขอ
อนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั โดยจาํนวนเงินที�จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบั
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้
พิจารณาจากหนา้ที�ความรับผิดชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแลว้ บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดงันี@  
โบนสัใหแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารทุก ๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั ทั@งนี@ โดยไดรั้บการเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
โบนสัให้แก่กรรมการตามแนวทางที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 
และผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งใน

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งการฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทัหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก

ทุกครั@ งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรม

การสรรหาและการแต่งตั@งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
ในการแต่งตั@งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ

คน จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจาํนวน 3 ราย มีหน้าที�ในการกลั�นกรองและ
คลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ และผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอชื�อบุคคลที�

มีคุณสมบติัเหมาะสม จากนั@นจะนาํเสนอชื�อบุคคลดงักล่าวเพื�อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั@นจะเสนอให้
ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั@ง 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที�ผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็น

ผูด้าํเนินการส่งกรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูบ้ริหารที�มีคุณสมบติัและประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม เพื�อเป็นตวัแทนในการบริหารงาน เพื�อกาํหนดนโยบายที�
สาํคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม  

ทั@ งนี@  เพื�อให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ�งขึ@น ตั@งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป บริษทัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอ
ชื�อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั@ งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลที�ไดรั้บแต่งตั@งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ
หนา้ที�ดาํเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมนั@นๆ โดยควบคุมการดาํเนินงาน

 

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่าง
สมํ�าเสมอ รวมทั@งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทาํและดูแล  มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที�เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดมี้การเสนอขอ
อนุมติัต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�อจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั โดยจาํนวนเงินที�จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบั

วกนั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้
พิจารณาจากหนา้ที�ความรับผิดชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงาน

โบนสัให้แก่กรรมการตามแนวทางที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งใน
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน

อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทัหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 
ทุกครั@ งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�

ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

ในการแต่งตั@งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ
ราย มีหน้าที�ในการกลั�นกรองและ

คลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ และผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอชื�อบุคคลที�
มีคุณสมบติัเหมาะสม จากนั@นจะนาํเสนอชื�อบุคคลดงักล่าวเพื�อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั@นจะเสนอให้

หรือ บริษัทร่วม ที�ผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็น
ผูด้าํเนินการส่งกรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูบ้ริหารที�มีคุณสมบติัและประสบการณ์ที�เหมาะสมกบัการ

พื�อเป็นตวัแทนในการบริหารงาน เพื�อกาํหนดนโยบายที�

หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมี
ป บริษทัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอ

ชื�อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั@ งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลที�ไดรั้บแต่งตั@งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม มี

หรือ บริษทัร่วมนั@นๆ โดยควบคุมการดาํเนินงาน



ของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานธุรกิจภายใตน้โยบายที�ไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกับรรษทัภิบาลที�ดี และบริษทัไดก้าํหนดให้บุคคลที�
ไดรั้บแต่งตั@งนั@น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนที�จะไปลงมติ หรือ ใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�อง
สาํคญัในระดบัเดียวกบัที�ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัเอง 
ทั@งนี@  การส่งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย และ
หุน้ของบริษทั 
 นอกจากนี@  ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้าํหนดระเบียบให้บุคคลที�ไดรั้บแต่งตั@งจากบริษทันั@นตอ้ง
ดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการเกี�ยวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์หรือ การ
ทาํรายการสาํคญัอื�นใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการ
จดัเก็บขอ้มูล และการบันทึกบัญชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํง
การเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย

8.2) นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั
 บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัซึ� งยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื@อขายหลกัทรัพยด์งันี@
(1) ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั@งผูบ้ริห

ของตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 
คณะกรรมการ กลต
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี และบทกาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ

(2) บริษทักาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เพื�อให้บริษทัสามารถ
ตรวจสอบการซื@อขายหุน้ของผูบ้ริหารทุกราย 
 ผูบ้ริหารที�ได้รับทราบข้อมูลภายในที� เป็นสาระสําคัญ ซึ� งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซื@อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 
ภายในนั@นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มู
ทั@งนี@ หากพบว่ามีการใช้ขอ้มูลภายในมีความประพฤติที�ส่อไปในทางที�จะทาํให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้น
ได้รับความเสื�อมเสียและเสียหาย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม 
ผูบ้ริหารระดบัรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผิดนั@นๆ
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หรือ บริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานธุรกิจภายใตน้โยบายที�ไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกับรรษทัภิบาลที�ดี และบริษทัไดก้าํหนดให้บุคคลที�

ดรั้บแต่งตั@งนั@น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนที�จะไปลงมติ หรือ ใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�อง
สาํคญัในระดบัเดียวกบัที�ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัเอง 
ทั@งนี@  การส่งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือ

นอกจากนี@  ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้าํหนดระเบียบให้บุคคลที�ไดรั้บแต่งตั@งจากบริษทันั@นตอ้ง
ดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการเกี�ยวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์หรือ การ

อื�นใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการ
จดัเก็บขอ้มูล และการบันทึกบัญชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํง
การเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 
นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัซึ� งยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื@อขายหลกัทรัพยด์งันี@

ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั@งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ที�สจ. 12/2552 เรื�องการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี และบทกาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ศ.2535 
บริษทักาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการ

พยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพย ์และตลาด
2535 และตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�สจ. 12

และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เพื�อให้บริษทัสามารถ
อขายหุน้ของผูบ้ริหารทุกราย  

ผูบ้ริหารที�ได้รับทราบข้อมูลภายในที� เป็นสาระสําคัญ ซึ� งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซื@อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือขอ้มูล
ภายในนั@นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสําคญันั@นต่อบุคคลอื�น 
ทั@ งนี@ หากพบว่ามีการใช้ขอ้มูลภายในมีความประพฤติที�ส่อไปในทางที�จะทาํให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้น
ได้รับความเสื�อมเสียและเสียหาย โดยผูก้ระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ระทาํผิดเป็น
ผูบ้ริหารระดบัรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผิดนั@นๆ

 

หรือ บริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และแผนงานธุรกิจภายใตน้โยบายที�ไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกับรรษทัภิบาลที�ดี และบริษทัไดก้าํหนดให้บุคคลที�

ดรั้บแต่งตั@งนั@น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนที�จะไปลงมติ หรือ ใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื�อง
สาํคญัในระดบัเดียวกบัที�ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัเอง 

ร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือ

นอกจากนี@  ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้าํหนดระเบียบให้บุคคลที�ไดรั้บแต่งตั@งจากบริษทันั@นตอ้ง
ดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเรื�องการทาํรายการเกี�ยวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์หรือ การ

อื�นใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการ
จดัเก็บขอ้มูล และการบันทึกบัญชีของบริษทัย่อยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํงบ

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัซึ� งยงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื@อขายหลกัทรัพยด์งันี@  

ารฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

และตามประกาศสํานักงาน
องการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

บริษทักาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการ
แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพย ์และตลาด

12/2552 เรื�องการจดัทาํ
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เพื�อให้บริษทัสามารถ

ผูบ้ริหารที�ได้รับทราบข้อมูลภายในที� เป็นสาระสําคัญ ซึ� งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคา
เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือขอ้มูล

ลที�เป็นสาระสําคญันั@นต่อบุคคลอื�น 
ทั@ งนี@ หากพบว่ามีการใช้ขอ้มูลภายในมีความประพฤติที�ส่อไปในทางที�จะทาํให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้น

โดยผูก้ระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร 
และหากผูก้ระทาํผิดเป็น

ผูบ้ริหารระดบัรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผิดนั@นๆ 



8.3) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  
 ในปี 2560 บริษทั
จาํกดั และ นางสาวสวิสญาพร ตั@งจินต์ศุจี
ผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั
 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เป็นดงันี@

บริษัท 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน
บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั 
บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั 

หมายเหตุ : บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั
นางสาวสวสิญาพร ตั@งจินตศุ์จี  
 

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชั�น
NDR ใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจก

นโยบายต่อตา้นการทุจริต.และ นโยบายการให้ขอ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทุจริต 
เพื�อให้พนักงาน และผูไ้ดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดาํเนินธุร
ช่องทางต่างๆ ตามที�กําหนดไว ้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรัปชั�นมีรายละเอียดดงันี@  

 
 นโยบายต่อตา้นการทุจริต (Anti
 เพื�อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งสิ@นเชิง และเป็นการกาํหนดขั@นตอน
การกาํกับดูแล และเฝ้าระวงั รวมทั@ งเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่อง
ทางการสื�อสารที�ปลอดภยั เมื�อพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทาํการใดๆ 
เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใด แก่เจา้หนา้ที�ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานเอกชน หรือผู ้
ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื�
ของกลุ่มบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 
 การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง
กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ� ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ� งสําหรับพนักงาน ควร
ระมัดระวงัในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ� ง เพื�อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัท เป็น
ผูส้นบัสนุน 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี   
บริษทัฯ และบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ให้แก่ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั 

นางสาวสวิสญาพร ตั@งจินต์ศุจี จาํนวน 1,545,000 บาท ทั@งนี@ บุคคลหรือ กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เป็นดงันี@  

ค่าสอบทานงบการเงนิ
รายไตรมาส 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิ
สําหรับปี 

มหาชน) 540,000 525,000
75,000 210,000
60,000 120,000

 - 15,000
รวมค่าสอบบญัชีทั@งหมด 

เอ็นเนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั จดัตั@งเมื�อ วนัที� 3 พฤศจิกายน 2560 และต

นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชั�น 
ใหค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ดงันั@น จึงไดก้าํหนด

และ นโยบายการให้ขอ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทุจริต 
เพื�อให้พนักงาน และผูไ้ดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดาํเนินธุร
ช่องทางต่างๆ ตามที�กําหนดไว ้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการ

(Anti-Corruption Policy) 
เพื�อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งสิ@นเชิง และเป็นการกาํหนดขั@นตอน

การกาํกับดูแล และเฝ้าระวงั รวมทั@ งเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่อง
เมื�อพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทาํการใดๆ 

หรือประโยชน์อื�นใด แก่เจา้หนา้ที�ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานเอกชน หรือผู ้
ทางตรงหรือทางออ้ม เพื�อให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ

รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ�งสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ โดยบริษทัมีแนวนโยบายการปฏิบติัดงันี@
การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนุน หรื

กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ� ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ� งสําหรับพนักงาน ควร
ระมัดระวงัในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ� ง เพื�อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัท เป็น

 

และบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ให้แก่ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั 
บาท ทั@งนี@ บุคคลหรือ กิจการที�เกี�ยวขอ้งกบั

ผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

รเงนิ
รวม 

000 1,065,000 
000 285,000 

120,000 180,000 
000 15,000 

1,545,000 

และตรวจสอบงบการเงินโดย   

ารที�ดี และการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ดงันั@น จึงไดก้าํหนด
และ นโยบายการให้ขอ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทุจริต 

เพื�อให้พนักงาน และผูไ้ดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดาํเนินธุรกิจ ของ NDR ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามที�กําหนดไว ้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการ

เพื�อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งสิ@นเชิง และเป็นการกาํหนดขั@นตอน
การกาํกับดูแล และเฝ้าระวงั รวมทั@ งเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่อง

เมื�อพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทาํการใดๆ 
หรือประโยชน์อื�นใด แก่เจา้หนา้ที�ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานเอกชน หรือผู ้

อให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ 
ซึ�งสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ โดยบริษทัมีแนวนโยบายการปฏิบติัดงันี@  
บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนุน หรือ

กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ� ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ� งสําหรับพนักงาน ควร
ระมัดระวงัในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ� ง เพื�อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัท เป็น



 การบริจาคเพื�อการกศุล และการเป็นผูใ้หก้าร
ภาพลกัษณ์ที�ดีให้แก่บริษทั โดยไม่ไดมุ่้งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน
กศุล และการใหก้ารสนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั
 ของขวญั สนัทนาการ และค่าใชจ่้ายเลี@ยงรับรอง
ยอมรับได ้แต่ตอ้งมีความเหมาะสม กระทาํโดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั@งเป็นไปตามคู่มืออาํนาจ
อนุมติัดาํเนินการของบริษทั โดยในการขออนุมติัเลี@ยงรับรอง จะตอ้งไดรั้
 นโยบายการใหข้อ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลการทุจริต
 เพื�อให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย มีช่องทาง ในการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือการทุจริต และ
คุม้ครองพนักงานผูใ้ห้ขอ้มูล ไม่ให้ได้รับ
ความผิด หรือทุจริต รวมทั@งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง สาํหรับการกระทาํความผิด หรือการทุจริต อยา่ง
โปร่งใส บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัดงันี@

วธีิการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือทุจริต
- พนกังานสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือการทุจริต ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยวาจา หรือลาย

ลกัษณ์อกัษร หรือ 
- แจง้เบาะแสผา่นทางช่องทางอื�นๆ ไดด้งันี@

เลขานุการบริษัท  
โทร : 038-160707 ต่อ 
E-mail: pimwan@ndrubber.co.th 
ไปรษณีย์ : บริษทั เอน็
  ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
โทร : 038-160707  
E-mail: headhr@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริษทั เอน็

ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 E-mail: auditcom@ndrubber.co.t
ไปรษณีย ์: บริษทั เอน็

ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้น
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

1) ผูรั้บขอ้มูลดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล แลว้พิจารณาแต่งตั@งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดาํเนินการ
ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้เท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ 
คน โดยแต่ละคนจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารที�เหมาะสม และควรมีตวัแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เขา้
ร่วมดว้ย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความเที�ยงธรรม โดยไม่คาํนึงถึงตาํแหน่ง
ระยะเวลาการทาํงาน หรือความสาํคญัใดๆ ของผูต้อ้งสงสยักระทาํผิด
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การบริจาคเพื�อการกศุล และการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน บริษัทส่งเสริมการบริจาค เพื�อการกุศล เพื�อสร้าง
ภาพลกัษณ์ที�ดีให้แก่บริษทั โดยไม่ไดมุ่้งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั@งนี@ กาํหนดให้การบริจาคเพื�อการ
กศุล และการใหก้ารสนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั 

นทนาการ และค่าใชจ่้ายเลี@ยงรับรอง การเลี@ยงรับรอง ของขวญั และกิจกรรมสันทนาการ นั@นสามารถ
ยอมรับได ้แต่ตอ้งมีความเหมาะสม กระทาํโดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั@งเป็นไปตามคู่มืออาํนาจ

โดยในการขออนุมติัเลี@ยงรับรอง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั จากผูบ้งัคบับญัชาทุกครั@ ง
นโยบายการใหข้อ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลการทุจริต 
เพื�อให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย มีช่องทาง ในการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือการทุจริต และ

คุม้ครองพนักงานผูใ้ห้ขอ้มูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือการปฏิบัติที�ไม่เป็นธรรม จากการรายงานขอ้มูลการกระทํา
ความผิด หรือทุจริต รวมทั@งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง สาํหรับการกระทาํความผิด หรือการทุจริต อยา่ง
โปร่งใส บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัดงันี@  

วธีิการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือทุจริต 
นกังานสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือการทุจริต ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยวาจา หรือลาย

แจง้เบาะแสผา่นทางช่องทางอื�นๆ ไดด้งันี@  

ต่อ 103  
: pimwan@ndrubber.co.th  

เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 129 หมู่ที� 3 ถนนหนองชาก
ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   

หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล  

headhr@ndrubber.co.th 
เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 129 หมู่ที� 3 ถนนหนองชาก

ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที�มคีวามเป็นอสิระ)  

auditcom@ndrubber.co.th 
เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 129 หมู่ที� 3 ถนนหนองชาก

ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   

ผูรั้บขอ้มูลดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล แลว้พิจารณาแต่งตั@งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดาํเนินการ
และรวบรวมขอ้เท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ 

คน โดยแต่ละคนจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารที�เหมาะสม และควรมีตวัแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เขา้
ร่วมดว้ย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความเที�ยงธรรม โดยไม่คาํนึงถึงตาํแหน่ง

หรือความสาํคญัใดๆ ของผูต้อ้งสงสยักระทาํผิด หรือการทุจริตที�มีต่อบริษทั

 

บริษัทส่งเสริมการบริจาค เพื�อการกุศล เพื�อสร้าง
ทั@งนี@ กาํหนดให้การบริจาคเพื�อการ

การเลี@ยงรับรอง ของขวญั และกิจกรรมสันทนาการ นั@นสามารถ
ยอมรับได ้แต่ตอ้งมีความเหมาะสม กระทาํโดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั@งเป็นไปตามคู่มืออาํนาจ

บการอนุมติั จากผูบ้งัคบับญัชาทุกครั@ ง 
 

เพื�อให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย มีช่องทาง ในการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือการทุจริต และ
ผลกระทบ หรือการปฏิบัติที�ไม่เป็นธรรม จากการรายงานขอ้มูลการกระทํา

ความผิด หรือทุจริต รวมทั@งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง สาํหรับการกระทาํความผิด หรือการทุจริต อยา่ง

นกังานสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือการทุจริต ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยวาจา หรือลาย

ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

ผูรั้บขอ้มูลดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล แลว้พิจารณาแต่งตั@งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดาํเนินการ
และรวบรวมขอ้เท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ 3 

คน โดยแต่ละคนจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารที�เหมาะสม และควรมีตวัแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เขา้
ร่วมดว้ย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความเที�ยงธรรม โดยไม่คาํนึงถึงตาํแหน่ง 

หรือการทุจริตที�มีต่อบริษทั  



2) คณะกรรมการสอบสวน
ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บเรื�อง

3) เมื�อดาํเนินการสอบสวนเสร็จแลว้
กรรมการบริหาร หวัหนา้หน่วยงานการเงิน
หวัหนา้หน่วยงานกฎหมาย

4) หากปรากฏวา่พนกังานไดก้ระทาํผิดจริงตามที�ไดมี้การสอบสวนแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลงโทษตาม
ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทั
พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน
ภายใน 30 วนั เมื�อไดรั้บรายงานผลการสอบสวนแลว้

 การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล  
 บริษทัจะใหค้วามคุม้ครอง และหา้มพนกังานหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เลิกจา้ง
จะดาํเนินการต่างๆ จากการที�พนกังานใหข้อ้มูลเรื�องการกระทาํผิดหรือการทุจริต

กรณีพนกังานใหข้อ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต
แลว้และพบวา่ไม่มีการกระทาํผิดตามที�ไดร้้องเรียน
ตาม หากผลการสอบสวนพบวา่ ไม่มีมูลขอ้เท็จจริงใดๆ
ที�เป็นอนัตราย หรือใหข้อ้มูลเท็จ บริษทัจะพิจ
ซึ�งมีบทลงโทษตั@งแต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร
 การจดัเก็บรักษาขอ้มูล และการเปิดเผย

ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต
และบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํทั@งหมดที�ไดรั้บมา
และเอกสารประกอบ รวมทั@งเทปบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํ
 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็น
ต่อตา้นการทุจริต โดยให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที�ใสสะอาด
 
10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา NDR 
โดยรอบพื@นที�โรงงาน รวมทั@งมีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื�อสร้างเครือข่ายการพฒันา และการอยูร่่วมกนัอยา่งย ั�งยืนระหวา่ง
ชุมชนและ NDR นอกจากกิจกรรมร่วมกบัชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแลว้ 
ร่วมกบัองคก์รต่างๆ ดว้ย 
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คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและจัดทาํรายงานผลการสอบสวนให้แลว้เสร็จ
นบัจากวนัที�ไดรั้บเรื�อง 

เมื�อดาํเนินการสอบสวนเสร็จแลว้ ให้คณะกรรมการสอบสวนจดัทาํรายงานผล
หวัหนา้หน่วยงานการเงิน หัวหนา้หน่วยงานบญัชี หัวหนา้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

หวัหนา้หน่วยงานกฎหมาย และผูที้�เกี�ยวขอ้งแลว้แต่ละกรณี 
หากปรากฏวา่พนกังานไดก้ระทาํผิดจริงตามที�ไดมี้การสอบสวนแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลงโทษตาม

กบัการทาํงานของบริษทั ซึ� งมีบทลงโทษตั@งแต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร
จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินัยกบัผูก้ระทาํผิด

เมื�อไดรั้บรายงานผลการสอบสวนแลว้  

และหา้มพนกังานหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เลิกจา้ง พกังาน
จากการที�พนกังานใหข้อ้มูลเรื�องการกระทาํผิดหรือการทุจริต 

กรณีพนกังานใหข้อ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต แมว้า่ภายหลงับริษทัไดด้าํเนินการสอบสวน
ละพบวา่ไม่มีการกระทาํผิดตามที�ไดร้้องเรียน บริษทัจะไม่ดาํเนินการลงโทษใดๆ กบัพนกังานที�ให้ขอ้มูล

ไม่มีมูลขอ้เท็จจริงใดๆ ตามที�ร้องเรียน และไดท้าํดว้ยเหตุเจตนาใหร้้าย
บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการลงโทษพนกังานที�ให้ขอ้มูลตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน

ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงใหอ้อกจากงาน  
และการเปิดเผย  

ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ที�ในการจั
และบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํทั@งหมดที�ไดรั้บมา เมื�อดาํเนินการสอบสวนเสร็จสิ@นแลว้ ใหน้าํส่งตน้ฉบบัของบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํ

รวมทั@งเทปบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํ แก่หวัหนา้ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผูจ้ดัเก็บรักษา
บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

โดยให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื�อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที�ใสสะอาด โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ฯ เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 

NDR มุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และชุมชนบริเวณ
โดยรอบพื@นที�โรงงาน รวมทั@งมีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื�อสร้างเครือข่ายการพฒันา และการอยูร่่วมกนัอยา่งย ั�งยืนระหวา่ง

กรรมร่วมกบัชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแลว้ NDR ยงัมีการทาํกิจกรรมพฒันาสังคม 

 

ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและจัดทาํรายงานผลการสอบสวนให้แลว้เสร็จ 

ให้คณะกรรมการสอบสวนจดัทาํรายงานผลการ ต่อประธานคณะ
หัวหนา้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล 

หากปรากฏวา่พนกังานไดก้ระทาํผิดจริงตามที�ไดมี้การสอบสวนแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลงโทษตาม
ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร 

โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินัยกบัผูก้ระทาํผิด

พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่วา่

แมว้า่ภายหลงับริษทัไดด้าํเนินการสอบสวน
บริษทัจะไม่ดาํเนินการลงโทษใดๆ กบัพนกังานที�ให้ขอ้มูล อยา่งไรก็

และไดท้าํดว้ยเหตุเจตนาใหร้้าย หรือจงใจให้เกิดผล
ารณาดาํเนินการลงโทษพนกังานที�ให้ขอ้มูลตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน 

ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ที�ในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน 
ใหน้าํส่งตน้ฉบบัของบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํ

แก่หวัหนา้ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผูจ้ดัเก็บรักษา  
ของภาคเอกชนไทย ในการ

สื�อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื�อสร้าง
พฤษภาคม 2558 

มุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม และชุมชนบริเวณ
โดยรอบพื@นที�โรงงาน รวมทั@งมีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื�อสร้างเครือข่ายการพฒันา และการอยูร่่วมกนัอยา่งย ั�งยืนระหวา่ง

ยงัมีการทาํกิจกรรมพฒันาสังคม 



10.1 การดูแลสิ�งแวดลอ้ม 

การจดัการดา้นมลภาวะทางอากาศ 
บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น

ละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั@งระบบดูดฝุ่ นละออง และ
นาํไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการ
ป้องกนัการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์
ตรวจประเมินโดยบริษทัที�มีความชาํนาญ ปีละ 

นอกจากนี@  บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน 
สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั@ง อากาศที�ปล่อยจากปล่อง
ระบายอากาศ, ปริมาณฝุ่ นละออง, ระดบัความร้อน
ความเขม้แสง และ ระดบัเสียง ปีละ 1 ครั@ ง
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ระบบบาํบดันํ@ า 
บริษทัฯ มีการลงทุนติดตั@ง ระบบบาํบัดนํ@ า และระบบ
ผลิตนํ@ าประปา สําหรับนํานํ@ าประปาดังกล่าวมาใช้ใน
ภายในบริษทัฯ จากการติดตั@งระบบดงัก
ฯ ไม่มีการการปล่อยนํ@ าจากกระบวนการผลิตออกสู่
ชุมชนภายนอก  

 
 
 

การจดัการดา้นมลภาวะทางอากาศ  
นการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น

โรงงาน โดยการติดตั@งระบบดูดฝุ่ นละออง และ
นาํไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการ

อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั@น จะมีการ
ษทัที�มีความชาํนาญ ปีละ 1 ครั@ ง 

นอกจากนี@  บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน 
สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั@ง อากาศที�ปล่อยจากปล่อง

ระดบัความร้อน, ระดับ
ครั@ ง 

 
ติดตั@งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร ติ ด ตั@ ง ร ะ บ บ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์โดยติดตั@งแผงโซลาร์
เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน ซึ� งสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1 เมกะวตัต ์
ครั@ งแรกเมื�อเดือน ตุลาคม 2559

 
 

 

 

บริษทัฯ มีการลงทุนติดตั@ง ระบบบาํบัดนํ@ า และระบบ
ประปาดังกล่าวมาใช้ใน

ภายในบริษทัฯ จากการติดตั@งระบบดงักล่าว ทาํให้บริษทั
ฯ ไม่มีการการปล่อยนํ@ าจากกระบวนการผลิตออกสู่

ติดตั@งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล ์
บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร ติ ด ตั@ ง ร ะ บ บ ผ ลิ ต

กระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์โดยติดตั@งแผงโซลาร์
เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงาน ซึ� งสามารถผลิต

เมกะวตัต ์โดยเริ�มใชง้าน
2559 



10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวติที�ดีต่อสงัคม
ในปี 2560 บริษทัฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทาํกิจกรรมร่วมกับ

องคก์รต่างๆ ดงันี@  
1) บริษทัฯ ร่วมกบัตวัแทน

หาดใหญ่ ลงพื@ น ที� ช่วย เหลือ
ผู ้ประสบภัยนํ@ าท่วม
มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการสบับสนุนชมรมฟุตบอล อําเภอ
บันนังสตา จังหวัด ยะลา ในการแข่งขัน
ฟตุบอลสนัติสุข ประจาํปี 
ใหเ้ยาวชนในพื@นที�ดงักล่าว ใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ โดยการออกกาํลงักาย รวมทั@งเป็น
การสานฝันให้กบัเยาวชนในก
ดว้ย  

 
 
 
 
 
 

3) บริษทัฯ ร่วมกบั บริษทั ฐานเศรษฐกิจ จาํกดั และภาคี
เครือข่าย ลงพื@นที�ทาํกิจกรรม 
ปณิธานเพื�อการศึกษาเด็กไทย
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การส่งต่อคุณภาพชีวติที�ดีต่อสงัคม 
บริษทัฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทาํกิจกรรมร่วมกับ

ร่วมกบัตวัแทนจาํหน่าย ร้านชยัเซอร์วิส 
พื@ น ที� ช่วย เหลือ  บรรเทาทุกข ์

ผู ้ประสบภัยนํ@ าท่วมทางภาคใต้ ในช่วงเดือน 

โครงการสบับสนุนชมรมฟุตบอล อําเภอ
บันนังสตา จังหวัด ยะลา ในการแข่งขัน
ฟตุบอลสนัติสุข ประจาํปี 2560 เพื�อสนบัสนุน
ใหเ้ยาวชนในพื@นที�ดงักล่าว ใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ โดยการออกกาํลงักาย รวมทั@งเป็น
การสานฝันให้กบัเยาวชนในการเป็นนักกีฬา

บริษทัฯ ร่วมกบั บริษทั ฐานเศรษฐกิจ จาํกดั และภาคี
ลงพื@นที�ทาํกิจกรรม "ตามรอยพ่อ สานต่อ

ปณิธานเพื�อการศึกษาเด็กไทย" นําสื�อการเรียนการ

 

บริษทัฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทาํกิจกรรมร่วมกับ



สอน อาทิ อุปกรณ์ซอฟแวร์ หนงัแอนนิเมชั�น
พื@นที�ห่างไกลหรือทอ้งถิ�นธุรกนัดาร ในเขตภาคอีสาน 

4) บริษทัฯ ร่วมสนบัสนุนโครงการ
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ
เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างความเขา้ใจ และการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอยา่งถูกตอ้ง
ออกแบบสมุดบนัทึกการรักษา
ขนาดใหญ่ 15 แห่ง ซึ�งตั@งอยูใ่น

 
10.3 การถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

บริษทัฯ มีการส่งเสริม และสนบัสนุนการให้ความรู้ กบัผูส้นใจในธุรกิจของบริษทัฯ ทั@ง
ประชาชนผูส้นใจทั�วไป ซึ�งในปี 2560 มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ ดงันี@

1) บริษทัฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนที�สนใจธุรกิจของ
บริษทัฯ ไดเ้ขา้มาเยี�ยมชมกิจการของบริษทัฯ รวมทั@ง
ได้พบปะพูดคุยกับคณะผู ้บริหาร เพื�อแลกเปลี�ยน
ความรู้และสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
อยา่งใกลชิ้ด โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 
บรรยายให้ความรู้ในห้องประชุม และการเข้าชม
สายการผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์

 
 
 
 
 
 
 
 

2) บริษทัฯ เปิดโอกาสใหน้กัศึกษา
อาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เขา้เยี�ยมชมกิจการ เพื�อเพิ�ม
ทกัษะ และความรู้จากการปฏิบติังานจริง ไป
ปรับใชใ้นการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั
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สอน อาทิ อุปกรณ์ซอฟแวร์ หนงัแอนนิเมชั�น 2 ภาษา มอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ระดบัประถมศึกษาที�อยู่
พื@นที�ห่างไกลหรือทอ้งถิ�นธุรกนัดาร ในเขตภาคอีสาน  

บริษทัฯ ร่วมสนบัสนุนโครงการ “สานพลงั...พลิกชีวิตผูป่้วยมะเร็ง 13,000 ราย
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ร่วมกบับริษทั อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วสิาหกิจเพื�อสงัคม จาํกดั

รงบนัดาลใจ สร้างความเขา้ใจ และการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอยา่งถูกตอ้ง
ออกแบบสมุดบนัทึกการรักษา (Survivor Planner) เพื�อแจกจ่ายให้ผูป่้วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาล

แห่ง ซึ�งตั@งอยูใ่น 5 ภูมิภาคทั�วทั@งประเทศ 

ฯ มีการส่งเสริม และสนบัสนุนการให้ความรู้ กบัผูส้นใจในธุรกิจของบริษทัฯ ทั@ง
มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ ดงันี@  

บริษทัฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนที�สนใจธุรกิจของ
บริษทัฯ ไดเ้ขา้มาเยี�ยมชมกิจการของบริษทัฯ รวมทั@ง

พบปะพูดคุยกับคณะผู ้บริหาร เพื�อแลกเปลี�ยน
ความรู้และสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการ
บรรยายให้ความรู้ในห้องประชุม และการเข้าชม
สายการผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหน้กัศึกษานกัศึกษาและ
อาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

เขา้เยี�ยมชมกิจการ เพื�อเพิ�ม
ทกัษะ และความรู้จากการปฏิบติังานจริง ไป

การสอนในมหาวทิยาลยั 

 

ๆ ระดบัประถมศึกษาที�อยูใ่น

ราย” ซึ� งสมาคมบริษทัจด
ร่วมกบับริษทั อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วสิาหกิจเพื�อสงัคม จาํกดั จดัทาํขึ@น 

รงบนัดาลใจ สร้างความเขา้ใจ และการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอยา่งถูกตอ้ง โดยไดร่้วม
เพื�อแจกจ่ายให้ผูป่้วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาล

ฯ มีการส่งเสริม และสนบัสนุนการให้ความรู้ กบัผูส้นใจในธุรกิจของบริษทัฯ ทั@งสถาบนัการศึกษา และ



11. การควบคุมภายใน และการบริหาร
11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง

การควบคุมภายใน 
บริษทัฯ ให้ความสําคญักบักระบวนการตรวจสอบภายใน ทั@งนี@ เพื�อให้ธุรกิจดาํเนินไปอย่างราบรื�น และบรรลุ

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ที�ตั@งไว ้และเพื�อใหส้ามารถจดัการบริหารความเสี�ยง หรือความเสียหายที�จะเกิดขึ@นกบับ
อยา่งทนัท่วงที โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 
5 หัวขอ้หลกัสอดคลอ้งตามหลกัการบริหารความเสี�ยงของ 
Commission – Enterprise Risk Management (COS

นอกจากนี@บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายใน ซึ�งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด ์
ไอซี จาํกดั โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในดา้นบญัชีและการ
ควบคุมภายในเป็นอยา่งดี เป็นที�ปรึกษาในการว
สิ�งผิดปกติ เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยทุกๆ 

การบริหารจดัการความเสี�ยง
บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง มีหนา้ที�ระบุความเสี�ยง 

วเิคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกนัไม่ใหค้วามเสี�ยงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรายงานราย
ผลการวเิคราะห์ และแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบาย
การบริหารจดัการความเสี�ยง มีรายละเอียดดงันี@

นโยบายบริหารความเสี�ยง 
1) บริษทัฯ จะดาํเนินกิจการภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับได ้เพื�อให้องคก์รมีการขบัเคลื�อน และเติบโตไดอ้ยา่งมี

เสถียรภาพ 
2) ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ มีหน้าที� รับผิดชอบในการระบุ รวมทั@ งกําหนดแนวทางที�

เหมาะสม เพื�อจดัการกบัความเสี�ยงดงักล่าว
3) ความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการจดัการดงันี@

- ระบุความเสี�ยงอยา่งทนัเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที�เกิดขึ@นหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว
- จดัการกบัความเสี�ยงดงักล่าว ตามแนวทางที�เหมาะสม
- ติดตามดูแล ใหม้ั�นใจวา่ความเสี�ยงของ

หนา้ที�ความรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบริษทั 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

วา่ความเสี�ยงของบริษทัฯ ได้
3) คณะกรรมการบริหาร 

หนา้ที�ดงันี@  
- จดัทาํนโยบายการบริหารความเสี�ยง และสอบทานนโยบายนี@อยา่งสมํ�าเสมอ
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที�เกิดขึ@น หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว
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การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสี�ยง 
ควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบักระบวนการตรวจสอบภายใน ทั@งนี@ เพื�อให้ธุรกิจดาํเนินไปอย่างราบรื�น และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ที�ตั@งไว ้และเพื�อใหส้ามารถจดัการบริหารความเสี�ยง หรือความเสียหายที�จะเกิดขึ@นกบับ
อยา่งทนัท่วงที โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 

หัวขอ้หลกัสอดคลอ้งตามหลกัการบริหารความเสี�ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
Enterprise Risk Management (COSO-ERM)  

นอกจากนี@บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายใน ซึ�งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด ์
ไอซี จาํกดั โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในดา้นบญัชีและการ
ควบคุมภายในเป็นอยา่งดี เป็นที�ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื�อหารายการความเสี�ยง รวมทั@ง
สิ�งผิดปกติ เพื�อนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน  

การบริหารจดัการความเสี�ยง 
บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง มีหนา้ที�ระบุความเสี�ยง 

ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกนัไม่ใหค้วามเสี�ยงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรายงานราย
ผลการวเิคราะห์ และแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบาย
การบริหารจดัการความเสี�ยง มีรายละเอียดดงันี@  

 
บริษทัฯ จะดาํเนินกิจการภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับได ้เพื�อให้องคก์รมีการขบัเคลื�อน และเติบโตไดอ้ยา่งมี

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ มีหน้าที� รับผิดชอบในการระบุ รวมทั@ งกําหนดแนวทางที�
เหมาะสม เพื�อจดัการกบัความเสี�ยงดงักล่าว 

นยัสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการจดัการดงันี@
ระบุความเสี�ยงอยา่งทนัเวลา 
ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที�เกิดขึ@นหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 
จดัการกบัความเสี�ยงดงักล่าว ตามแนวทางที�เหมาะสม 
ติดตามดูแล ใหม้ั�นใจวา่ความเสี�ยงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม

คณะกรรมการบริษทั : มีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ โดยรวม
คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯ มีระบบบริหารความเสี�ยงที�มีคุณภาพ รวมทั@งมั�นใจ
วา่ความเสี�ยงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะ 
คณะกรรมการบริหาร : ทาํหนา้ที�เป็นคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน มี

จดัทาํนโยบายการบริหารความเสี�ยง และสอบทานนโยบายนี@อยา่งสมํ�าเสมอ 
ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที�เกิดขึ@น หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบักระบวนการตรวจสอบภายใน ทั@งนี@ เพื�อให้ธุรกิจดาํเนินไปอย่างราบรื�น และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ที�ตั@งไว ้และเพื�อใหส้ามารถจดัการบริหารความเสี�ยง หรือความเสียหายที�จะเกิดขึ@นกบับริษทัฯ ได้
อยา่งทนัท่วงที โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

นอกจากนี@บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายใน ซึ�งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด ์
ไอซี จาํกดั โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในดา้นบญัชีและการ

างระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื�อหารายการความเสี�ยง รวมทั@ง

บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง มีหนา้ที�ระบุความเสี�ยง 
ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกนัไม่ใหค้วามเสี�ยงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรายงานราย

ผลการวเิคราะห์ และแนวทางการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบาย

บริษทัฯ จะดาํเนินกิจการภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับได ้เพื�อให้องคก์รมีการขบัเคลื�อน และเติบโตไดอ้ยา่งมี

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ มีหน้าที� รับผิดชอบในการระบุ รวมทั@ งกําหนดแนวทางที�

นยัสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการจดัการดงันี@  

บริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

มีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ โดยรวม 
สอบทานใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯ มีระบบบริหารความเสี�ยงที�มีคุณภาพ รวมทั@งมั�นใจ

ทาํหนา้ที�เป็นคณะทาํงานบริหารความเสี�ยง โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน มี

 



- สอบทานความเสี�ยง และแนวทางการจัดการความเสี�ยง ตามที�ระบุไว ้รวมทั@ งให้ขอ้เสนอแนะ เพื�อ
ปรับปรุงแกไ้ข  

- รายงานความเสี�ยงที�ตรวจพบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- จดัประชุมคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 

4) ผูต้รวจสอบภายใน : มีหนา้ที�สอบทานประสิทธิผลขอ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที�ตรวจพบ

5) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้งัคบับญั

11.2 การบริหารจดัการความเสี�ยง 
สาํหรับในปี 2560 นั@น คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง ไดมี้การจดั

ความเสี�ยงที�สาํคญัดงันี@  
ความเสี�ยงด้านการเงนิ 
ในปี 2560 เงินบาทไดแ้ข็งค่าขึ@นอยา่งต่อเนื�องไม่วา่จะเทียบกบัเงินสกุล ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือ สิงคโปร์

ดอลล่า ถึงแมบ้ริษทัจะมีการใช ้Forward
เพื�อใชจ่้ายใหก้บัสินคา้นาํเขา้ เพื�อควบคุมความเสี�ยงก็ตาม บริษทัฯ ก็ไม่อาจจะเลี�ยงผลกระทบดงักล่าว ซึ� งส่งผลให้บริษทัฯ 
มีรายไดน้อ้ยลงเมื�อรับรู้รายไดเ้ป็นเงินบาท

ความเสี�ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดบิ
ปัจจุบนัวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์เช่น ยางธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ� ง

ราคาของวตัถุดิบดงักล่าว จะมีความผนัผวนตามราคาตลาดโลก ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวตัถุดิบดงักล่าว
ได ้จึงอาจจะส่งผลกระทบให้ ตน้ทุนในการผลิตชิ@นงานสูงขึ@น ในกรณีที�วตัถุดิบดงักล่าว มีการปรับราคาสูงขึ@น
กลบักนัจะส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตลดลง
มาสแรกของปี 2560 ราคายางธรรมชาติมีการปรับตวัสูงขึ@น
ดงักล่าวโดย ทาํการจองซื@อยางธรรมชาติล่วงหนา้ เพื�อทาํให้สามารถทราบตน้ทุนที�แน่นอนได ้นอกจากนี@ ยงักาํหนดให้ฝ่าย
วจิยัและพฒันา พฒันาสูตรยางเพื�อใหมี้ตน้ทุนที�ลดลงดว้ย

 
12. รายการระหว่างกนัและรายการที�เกี�ยวโยงกนั

12.1 รายการระหวา่งกนัและรายการที�เกี�ยวโยงกนั
รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ที�เกิดขึ@นส่วนใหญ่ เป็นรายการที�เกิดขึ@นเพื�อประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ โดยรายการที�เกิดขึ@น จะเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ�งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กบัราคาที�เกิดขึ@นกบับุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อ
รายการดงักล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดงันี@

มาตรการหรือขั@นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั
ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที�

คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทาํการพิจารณาและอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 
และเพื�อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนรวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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อบทานความเสี�ยง และแนวทางการจัดการความเสี�ยง ตามที�ระบุไว ้รวมทั@ งให้ขอ้เสนอแนะ เพื�อ

รายงานความเสี�ยงที�ตรวจพบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
จดัประชุมคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครั@ ง 

มีหนา้ที�สอบทานประสิทธิผลของการจดัการควบคุมความเสี�ยง รวมทั@งการติดตามการ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องที�ตรวจพบ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน :  สามารถระบุความเสี�ยง และแนวทางการจดัการความเสี�ยง ที�เหมาะสม และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาได ้

 
นั@น คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง ไดมี้การจดัประชุมร่วมกนัทั@งหมด 

เงินบาทไดแ้ข็งค่าขึ@นอยา่งต่อเนื�องไม่วา่จะเทียบกบัเงินสกุล ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือ สิงคโปร์
Forward contract และ การทาํ Option รวมถึงการเปิดบญัชีเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เพื�อใชจ่้ายใหก้บัสินคา้นาํเขา้ เพื�อควบคุมความเสี�ยงก็ตาม บริษทัฯ ก็ไม่อาจจะเลี�ยงผลกระทบดงักล่าว ซึ� งส่งผลให้บริษทัฯ 
มีรายไดน้อ้ยลงเมื�อรับรู้รายไดเ้ป็นเงินบาท 

มเสี�ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
ปัจจุบนัวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์เช่น ยางธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ� ง

ราคาของวตัถุดิบดงักล่าว จะมีความผนัผวนตามราคาตลาดโลก ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวตัถุดิบดงักล่าว
ระทบให้ ตน้ทุนในการผลิตชิ@นงานสูงขึ@น ในกรณีที�วตัถุดิบดงักล่าว มีการปรับราคาสูงขึ@น

จะส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตลดลง ในกรณีที�วตัถุดิบดงักล่าวมีการปรับราคาลดลง โดยใน
ราคายางธรรมชาติมีการปรับตวัสูงขึ@นอยา่งมาก ทั@งนี@บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการความเสี�ยง

ดงักล่าวโดย ทาํการจองซื@อยางธรรมชาติล่วงหนา้ เพื�อทาํให้สามารถทราบตน้ทุนที�แน่นอนได ้นอกจากนี@ ยงักาํหนดให้ฝ่าย
วจิยัและพฒันา พฒันาสูตรยางเพื�อใหมี้ตน้ทุนที�ลดลงดว้ย 

รายการระหว่างกนัและรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
หวา่งกนัและรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ที�เกิดขึ@นส่วนใหญ่ เป็นรายการที�เกิดขึ@นเพื�อประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจ
ที�เกิดขึ@น จะเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ�งสามารถเปรียบเทียบ

กิดขึ@นกบับุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อ
รายการดงักล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดงันี@  

มาตรการหรือขั@นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 
ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนําเสนอเรื� อง

คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทาํการพิจารณาและอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 
และเพื�อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนรวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ โดยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

 

อบทานความเสี�ยง และแนวทางการจัดการความเสี�ยง ตามที�ระบุไว ้รวมทั@ งให้ขอ้เสนอแนะ เพื�อ

งการจดัการควบคุมความเสี�ยง รวมทั@งการติดตามการ

สามารถระบุความเสี�ยง และแนวทางการจดัการความเสี�ยง ที�เหมาะสม และ

 4 ครั@ ง พบวา่มีประเด็น

เงินบาทไดแ้ข็งค่าขึ@นอยา่งต่อเนื�องไม่วา่จะเทียบกบัเงินสกุล ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือ สิงคโปร์
รวมถึงการเปิดบญัชีเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เพื�อใชจ่้ายใหก้บัสินคา้นาํเขา้ เพื�อควบคุมความเสี�ยงก็ตาม บริษทัฯ ก็ไม่อาจจะเลี�ยงผลกระทบดงักล่าว ซึ� งส่งผลให้บริษทัฯ 

ปัจจุบนัวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์เช่น ยางธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ� ง
ราคาของวตัถุดิบดงักล่าว จะมีความผนัผวนตามราคาตลาดโลก ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวตัถุดิบดงักล่าว

ระทบให้ ตน้ทุนในการผลิตชิ@นงานสูงขึ@น ในกรณีที�วตัถุดิบดงักล่าว มีการปรับราคาสูงขึ@น ในทาง
ในกรณีที�วตัถุดิบดงักล่าวมีการปรับราคาลดลง โดยในปลายปี 2559 และไตร

งนี@บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการความเสี�ยง
ดงักล่าวโดย ทาํการจองซื@อยางธรรมชาติล่วงหนา้ เพื�อทาํให้สามารถทราบตน้ทุนที�แน่นอนได ้นอกจากนี@ ยงักาํหนดให้ฝ่าย

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ที�เกิดขึ@นส่วนใหญ่ เป็นรายการที�เกิดขึ@นเพื�อประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจ
ที�เกิดขึ@น จะเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ�งสามารถเปรียบเทียบ

กิดขึ@นกบับุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อ

จะต้องมีการนําเสนอเรื� องให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทาํการพิจารณาและอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

โดยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง



ประเทศไทย ซึ�งผูที้�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหวา่งกนั จะไม่มีสิทธิ� เขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได้

สาํหรับรายการระหวา่งกนัที�เป็นกรณีการ
เป็นตน้ บริษทัมีนโยบายที�จะกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ� ง
สามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาที�เกิดขึ@นกบับุคคลภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผล
ของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื�อนไขและความจาํเป็นที�กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการ
จดัส่ง คุณสมบติัเฉพาะของสินคา้เป็น

 
แนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต
บริษทัคาดวา่ในอนาคตจะมีรายการระหวา่งกนัต่อไป มีเรื�องการคํ@าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัโดยกรรมการหรือ

สินทรัพยข์องกรรมการ ซึ�งเพื�อประโยชน์ในการขอการสนบัสนุนทางการเงินจากสถ
มาบริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ํ@ าประกนัแต่อย่างใด ทั@ งนี@  บริษทัมีการถอนการคํ@ าประกนับุคคลแลว้
บางส่วนหลงัจากที�บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนี@
ใหก้บับริษทัยอ่ย ในอนาคตดว้ย นอกจากรายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
ธุรกิจปกติการคา้ทั�วไปดว้ย 

ทั@งนี@  ในการทาํรายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ@นในอนาคต เงื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั�วไป 
โดยอา้งอิงกบัราคาและเงื�อนไขตลาดที�เหมาะสม โดยบริษทัฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทั@งความจาํเป็น
เกิดขึ@นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัให้
ขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
บริษทัอาจให้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อ
นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั@งนี@  กลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั

12.2 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

นายชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา 
- กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั 
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ประเทศไทย ซึ�งผูที้�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหวา่งกนั จะไม่มีสิทธิ� เขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้

สาํหรับรายการระหวา่งกนัที�เป็นกรณีการคา้ปกติ เช่น การซื@อสินคา้หรือบริการ การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ 
เป็นตน้ บริษทัมีนโยบายที�จะกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ� ง

บราคาที�เกิดขึ@นกบับุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญอิสระต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผล
ของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื�อนไขและความจาํเป็นที�กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการ
จดัส่ง คุณสมบติัเฉพาะของสินคา้เป็นตน้ ทั@งนี@ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

แนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บริษทัคาดวา่ในอนาคตจะมีรายการระหวา่งกนัต่อไป มีเรื�องการคํ@าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัโดยกรรมการหรือ

ประโยชน์ในการขอการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินตามความจาํเป็น ซึ� งที�ผ่าน
มาบริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ํ@ าประกนัแต่อย่างใด ทั@ งนี@  บริษทัมีการถอนการคํ@ าประกนับุคคลแลว้
บางส่วนหลงัจากที�บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนี@  บริษทัฯ ยงัมีแผนการเขา้คํ@าประกนัวงเงินกูย้ืม

บริษทัยอ่ย ในอนาคตดว้ย นอกจากรายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีรายการซื@อ ขาย และการให้บริการ ตาม

ทั@งนี@  ในการทาํรายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ@นในอนาคต เงื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั�วไป 
ไขตลาดที�เหมาะสม โดยบริษทัฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ

ผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทั@งความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั@นดว้ย หากมีรายการใดที�
เกิดขึ@นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ
ขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
บริษทัอาจให้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อ

นใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั@งนี@  กลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั ดงันี@  

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) สําหรับปี สิFนสุดวนัที� 

ลกัษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 
ค่าเช่าพื@นที� 108,000 108,000 ค่าบริการ

เ ช่าพื@ นที� เ พื� อใช้ เ ป็นสํานักงาน สําหรับฝ่าย
การตลาดและฝ่ายขายซึ� ง เ ป็นราคาค่า เ ช่า ที�
ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ
 
 
 

 

ประเทศไทย ซึ�งผูที้�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหวา่งกนั จะไม่มีสิทธิ� เขา้มามี

คา้ปกติ เช่น การซื@อสินคา้หรือบริการ การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ 
เป็นตน้ บริษทัมีนโยบายที�จะกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ� ง

หรือมีความเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญอิสระต่อรายการที�เกิดขึ@น โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผล
ของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื�อนไขและความจาํเป็นที�กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการ

บริษทัคาดวา่ในอนาคตจะมีรายการระหวา่งกนัต่อไป มีเรื�องการคํ@าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัโดยกรรมการหรือ
าบนัการเงินตามความจาํเป็น ซึ� งที�ผ่าน

มาบริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ํ@ าประกนัแต่อย่างใด ทั@ งนี@  บริษทัมีการถอนการคํ@ าประกนับุคคลแลว้
บริษทัฯ ยงัมีแผนการเขา้คํ@าประกนัวงเงินกูย้ืม

มีรายการซื@อ ขาย และการให้บริการ ตาม

ทั@งนี@  ในการทาํรายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ@นในอนาคต เงื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั�วไป 
ไขตลาดที�เหมาะสม โดยบริษทัฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็น

และความเหมาะสมของรายการนั@นดว้ย หากมีรายการใดที�
เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ

หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
บริษทัอาจให้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อ

นใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั@งนี@  กลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้

ปี สิFนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

ค่าบริการ 
เ ช่าพื@ นที� เ พื� อใช้ เ ป็นสํานักงาน สําหรับฝ่าย
การตลาดและฝ่ายขายซึ� ง เ ป็นราคาค่า เ ช่า ที�
ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 



บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

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

บริษทั ต. ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั  
- นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 10 ในบริษทั ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส 
จาํกดั  

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

50 

ลกัษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั

ปี 2559 ปี 2560 
รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

58,900 130,863 รายการธุรกจิปกติ 
กําหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกกําไรขั@ นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ปฏิบติัเดียวกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก

รายไดจ้าก
การขาย
ทรัพยสิ์น 

- 2,340,935 รายการสนับสนุน
โดยบริษทัฯ มีการ
ผลิตสินค้า 
ทรัพยสิ์นที�หกัค่าเสื�อมราคาแลว้

ซื@อสินคา้ 3,404,055 
 

3,373,980 รายการธุรกจิปกติ 
ราคาซึ� งคิดใกลเ้คียงกับที�คิดจากบุคคลภายนอก 
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

ค่าบริการ
สถานที� 

1,656,000 1,656,000 ค่าบริการ 
บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานที�เพื�อใชใ้น
การผลิตสินคา้ซึ�งเป็นราคาที�ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ

ค่าใชจ่้ายค่า
ไฟฟ้า 

348,816 
 

338,832 รายการธุรกจิปกติ 
บริษทัไดใ้ชไ้ฟฟ้าในส่วนของบริษทัเอน็
อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสาํ
และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจดัเก็บ

เงินปันผลรับ 2,210,144 - รายได้จากการลงทุน
บริษทัฯ ถือหุน้ใน 

นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ
วณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกัน

ไทยเจริญ เซอร์วิส 

นายชัยสิทธิ�  และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
ใน

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

13,883 2,202 รายการธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดย

ซื@อสินคา้ - 3,271 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ
บริษัท มีการซื@ อ
รถยนต์ของบริษัท โดยกาํหนดราคาไม่ตํ�ากว่า
ราคาตลาด 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

รายการธุรกจิปกติ  
กําหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกกําไรขั@ นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ปฏิบติัเดียวกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

สนับสนุนธุรกจิปกติ  
โดยบริษทัฯ มีการซื@อขายเครื�องจกัรสําหรับการ

 ซึ� งกําหนดราคาขายสูงกว่ามูลค่า
ทรัพยสิ์นที�หกัค่าเสื�อมราคาแลว้ 

รายการธุรกจิปกติ  
ราคาซึ� งคิดใกลเ้คียงกับที�คิดจากบุคคลภายนอก 
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก 

บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานที�เพื�อใชใ้น
การผลิตสินคา้ซึ�งเป็นราคาที�ประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระ 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทัไดใ้ชไ้ฟฟ้าในส่วนของบริษทัเอน็.ดี.
อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสาํนกังาน คลงัสินคา้
และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจดัเก็บ 

รายได้จากการลงทุน 
บริษทัฯ ถือหุน้ใน NDI ร้อยละ 91.77 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 
บริษัท มีการซื@ อแบตเตอรี� รถยนต์ เพี�อใช้ใน
รถยนต์ของบริษัท โดยกาํหนดราคาไม่ตํ�ากว่า



บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

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

สิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน 
บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั   

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

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

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

กรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 
บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 

บริษทั สยาม พลาสวดู จาํกดั 
- นายประเสริฐ และ นางนิตยา  สัมฤทธิ

วณิชช เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นรวมกนั
ร้อยละ 56 ในบริษัท สยาม พลาสวูด 
จาํกดั 

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

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

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

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

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 
- นางมุกดา สวสัดิ� วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์

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

มูลค่ารายการ (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 

นางนิตยา และ นายชัย
รมการใน 

นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
90 ใน 

นายชัยสิทธิ�  และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิชชา เป็นผูถื้อหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 

34,972 
 

6,713 รายการธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด

ซื@อสินคา้
และวตัถุดิบ  

72,550 
 

105,823 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ
บริษทั มีการซื@อยางรถยนตเ์พี�อเปลี�ยนอะไหล่ยาง
รถยนต์ของบริ
ราคาตลาด
 
 

นายป ระเส ริฐ  สัมฤ ทธิวณิ ชชา  เ ป็ น
27 ใน

 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 

2,827,701 
 

3,149,393 รายการธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระ
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด

นายประเสริฐ และ นางนิตยา  สัมฤทธิ
วณิชช เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นรวมกนั

ในบริษัท สยาม พลาสวูด 

นายชัยสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้นร้อย
ใน บริษทั สยาม พลาสวดู จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 

8,785 
 

- รายการธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด

อุตสาหกรรม จาํกดั 
นายประเสริฐ  สัมฤทธิวณิชชา เป็น

. เ ค .

ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
41 ใน 

อุตสาหกรรม จาํกดั 

รายไดจ้าก
การขาย
สินคา้ 
 

7,849,247 2,237,873 รายการธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่างกัน
เพื�อใช้ในการดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกําหนด
ราคาโดยอตัรากาํไรขั@นตน้ แ
ขายใหบุ้คคลอื�น

คู่สมรสนายพงษ์
เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ถือหุน้ใน 

ซื@อสินคา้ 217,526 
 

249,969 รายการธุรกจิ
บริษัทฯ มีการซื@ อ ถุงพลาสติกมาใช้ในการ
ดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�า
กวา่ราคาตลาด 
 

 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

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

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหวา่งกนั ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกัน ซึ� งราคา
ขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่างกัน
เพื�อใช้ในการดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกําหนด
ราคาโดยอตัรากาํไรขั@นตน้ และไม่ตํ�ากว่าราคาที�
ขายใหบุ้คคลอื�น 

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



บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

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

กรรมการใน บริษทั สยามซานซิน จาํกดั  
- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 20 ใน
บริษทั สยามซานชิน จาํกดั 

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

กรรมการและผูถื้อหุน้ร้อยละ 30 ในบริษทั 
แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 
- นายประเสริฐและนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการ และถือหุ้นรวมกนั
ร้อยละ 80 ใน บริษทั ไทยเจริญยางบริการ 
จาํกดั 

- นายชัยสิทธิ� และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 8 ในบริษทั 
ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 

บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั   
- เป็นบริษทัยอ่ยและมีกรรมการร่วมกนั 
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ลกัษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั

ปี 2559 ปี 2560 

นายป ระเส ริฐ  สัมฤ ทธิวณิ ชชา  เ ป็ น
 

นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
ใน

ซื@อสินคา้
และวตัถุดิบ 
 

26,400 
 

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

นา ย ป ร ะ เส ริ ฐ  สั มฤ ท ธิ วณิ ช ช า  เ ป็ น
ในบริษทั 

รายไดจ้าก
การขาย 
 

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

ยา สัมฤทธิ
ถือหุ้นรวมกนั

ใน บริษทั ไทยเจริญยางบริการ 

นายชัยสิทธิ� และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
ในบริษทั 

รายไดจ้าก
การขาย 

10,561 - รายการธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระ
การดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด

รายไดจ้าก
การขาย 

- 23,268,108 รายการธุรกจิปกติ 
บริษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจกัรยานยนตร์ะหวา่งกนั ซึ� งกาํหนดราคาโด
ไม่ตํ�ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร

ค่าบริการ
สถานที� 

- 112,150 ค่าบริการ 
บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานที�เพื�อใช้
สาํนกังาน ในราคาเทียบเคียงกบัพื@นที�ใกลเ้คียง

รายไดค่้า
วชิาชีพบญัชี 

- 184,673 ค่าบริการ 
บริษทั ไดจ้ดัเก็บค่าวชิาชีพผูท้าํบญัชีรายเดือน 
โดยอา้งอิงจา

 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

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

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหว่างกนัเพื�อใชใ้น
การดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายแบตเตอรี�  ระหวา่งกนัเพื�อใชใ้น
การดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจกัรยานยนตร์ะหวา่งกนั ซึ� งกาํหนดราคาโดย
ไม่ตํ�ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานที�เพื�อใชเ้ป็น
สาํนกังาน ในราคาเทียบเคียงกบัพื@นที�ใกลเ้คียง 

บริษทั ไดจ้ดัเก็บค่าวชิาชีพผูท้าํบญัชีรายเดือน 
โดยอา้งอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนัของบริษทั 



สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 
- กรรมการบริษทั 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 
- นางมุกดา สวสัดิ� วรรณ (คู่สมรสนาย

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

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

คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ นาย
ชยัสิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา 

53 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษทั เอน็.ด.ี อนิเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) สําหรับปี สิFนสุดวนัที� 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ปี 2559 ปี 2560 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 2,144,879 2,175,998 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทาํการคํ@าประกนั
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อยา่งใด

ประกนัไฟฟ้า 434,000 500,000 รายการสนับสนุนธุ
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทาํการคํ@าประกนั
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อยา่งใด

คู่สมรสนาย
เป็นหุ้นส่วน

ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
คู่สมรสนาย

ถือหุ้นใน หจก.

ซื@อสินคา้  104,267 115,174 รายการธุรกจิปกติ 
NDI 
ดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด

มหาชน) 

เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 
คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ นาย

รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ 
 

3,404,055 3,373,980 รายการธุรกจิปกติ 
NDI
บรรจุยางนอก โดยกาํหนดราคาซื@อขาย เป็น
ราคาทุนบวกกาํไรขั@นตน้ต
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทาํรายการกับ
บุคคลภายนอก

ซื@อสินคา้และ
วตัถุดิบ 

58,900 130,863 รายการธุรกจิปกติ 
NDI
โดยกาํหนดราคาซื@อไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด

ซื@อสินทรัพย ์ - 2,340,935 รายการ
โดยบริ
การผลิตสินค้า 
มลูค่าทรัพยสิ์นที�หกัค่าเสื�อมราคาแลว้

ค่าบริการสถานที� 1,656,000 1,656,000 ค่าบริการสถานที�
NDI 
ในการผลิตสินค้า โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาที�ประเมินโ
 
 

 

ปี สิFนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทาํการคํ@าประกนั
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทาํการคํ@าประกนั
ในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ โดยมิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 

รายการธุรกจิปกติ  
NDI มีการซื@ อถุงพลาสติกมาใช้ในการ
ดาํเนินงานตามปกติ ซึ� งกาํหนดราคาโดยไม่
ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการธุรกจิปกติ  
NDI มีการขายวสัดุสิ@นเปลืองที�ใช้ในการ
บรรจุยางนอก โดยกาํหนดราคาซื@อขาย เป็น
ราคาทุนบวกกาํไรขั@นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ การทาํรายการกับ
บุคคลภายนอก 

รายการธุรกจิปกติ  
NDI ซื@อวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ ์
โดยกาํหนดราคาซื@อไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
โดยบริษทัฯ มีการซื@อขายเครื�องจกัรสําหรับ
การผลิตสินค้า ซึ� งกาํหนดราคาขายสูงกว่า
มลูค่าทรัพยสิ์นที�หกัค่าเสื�อมราคาแลว้ 

ค่าบริการสถานที� 
NDI ทาํสัญญาตกลงใชบ้ริการ อาคารเพื�อใช้
ในการผลิตสินค้า โดยราคาค่าบริการเป็น
ราคาที�ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 



บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

บริษทั ต. ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั   
- น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ  แ ล ะ  น า ง นิ ต ย า  

สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 10 ในบริษทั ต.ไทยเจริญ 
เซอร์วสิ จาํกดั 

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

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 
- นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัย

สิทธิ�  สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน
บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

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

- น า ย ชั ย สิ ท ธิ�  แ ล ะ  น า ง ธั ญ ญ รั ต น์ 
สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 
4.5 ในบริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์ 
จาํกดั 

บริษทั ไทยโตโยรับเบอร์ จาํกดั 
- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็น

กรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ใน
บริษทัไทยโตโย รับเบอร์ จาํกดั 

 
 
 
 
 
 

54 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั
ปี 2559 ปี 2560 

รายไดค่้าไฟฟ้า 348,816 338,832 รายการธุรกจิปกติ 
บริษทัฯ ไดรั้บค่าไฟฟ้าจาก 
มีอาคารบางส่วนที� ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์
เดียวกนักบัของบริษทัฯ

เงินปันผลจ่าย 2,210,144 - จ่ายเงินปันผล
เนื�องจาก 
91.77 จึงต้

รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ 

- 700 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 
NDI ขายชิ@นส่วนยางให ้
เซอร์วสิ จาํกดั
ราคาทุนบวกกาํไร

ค่าใชจ่้ายซ่อมบาํรุง - 2,168 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 
NDI มีการซื@อวสัดุสิ@นเปลืองสาํหรับซ่อม
บาํรุงยานพาหนะ ซึ�งราคาขายกาํหนดราคา
โดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายซ่อมบาํรุง - 11,700 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 
NDI มีการว่าจา้งให้ บริษทั ต
เบอร์ จาํกดั
ขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการตามราคา
ค่าบริการสาํหรับลูกคา้ทั�วไป
 

ซื@อสินคา้และวตัถุดิบ 17,400 
 

8,560- รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 
NDI ไดมี้ก
ทาํชิ@นส่วนยาง โดยกาํหนดราคาซื@อไม่ตํ�า
กวา่ราคาตลาด

 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

รายการธุรกจิปกติ  
บริษทัฯ ไดรั้บค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื�องจาก
มีอาคารบางส่วนที� ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์
เดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ่ายเงินปันผล 
เนื�องจาก NDR ถือหุน้ ใน NDI ร้อยละ 

จึงตอ้งจ่ายเงินปันผล 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
ขายชิ@นส่วนยางให ้บริษทั ต. ไทยเจริญ

เซอร์วสิ จาํกดั โดยกาํหนดราคาไม่ตํ�ากวา่
ราคาทุนบวกกาํไร 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
มีการซื@อวสัดุสิ@นเปลืองสาํหรับซ่อม

นพาหนะ ซึ�งราคาขายกาํหนดราคา
โดยไม่ตํ�ากวา่ราคาตลาด 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
มีการว่าจา้งให้ บริษทั ต. ไทยเจริญรับ

เบอร์ จาํกดั ซ่อมบาํรุงยานพาหนะ สําหรับ
ขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการตามราคา
ค่าบริการสาํหรับลูกคา้ทั�วไป 

รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  
ไดมี้การจา้ง บริษทัไทยโตโย รับเบอร์

ทาํชิ@นส่วนยาง โดยกาํหนดราคาซื@อไม่ตํ�า
กวา่ราคาตลาด 



สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษทั

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั  
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บริษทั แมสเคซี� เทรดดิFง จาํกดั (MAS) สําหรับปี สิFนสุดวนัที� 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

ปี 2560 
 ซื@อสินคา้ และ

วตัถุดิบ 
23,268,108 รายการธุรกจิปกติ 

MAS 
รถจกัรยานยนตร์ะหว่างกนั ซึ� งกาํหนดราคา
โดยไม่ตํ�ากวา่ราคาทุ

ค่าบริการสถานที� 112,150 ค่าบริการ
บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานที�เพื�อใช้
เป็นสํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื@นที�
ใกลเ้คียง

ค่าวชิาชีพบญัชี 184,673 ค่าบริการ
บริษทั ไดจ้ดัเก็บค่าวชิาชีพผูท้าํบญัชีราย
เดือน โดยอา้งอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั
ของบริ

 

สําหรับปี สิFนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

ประเภทรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

รายการธุรกจิปกติ  
MAS มีการซื@ อยางนอกและยางใน
รถจกัรยานยนตร์ะหว่างกนั ซึ� งกาํหนดราคา
โดยไม่ตํ�ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

ค่าบริการ 
บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานที�เพื�อใช้
เป็นสํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื@นที�
ใกลเ้คียง 

ค่าบริการ 
บริษทั ไดจ้ดัเก็บค่าวชิาชีพผูท้าํบญัชีราย
เดือน โดยอา้งอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั
ของบริษทั 



ส่วนที� 3  ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน

13. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูลทางการเงินที�

ปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ งบการเงินรว
ซึ�งจดัทาํขึ@นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัรอบคอบและประมาณการที�สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั@งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่
เหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตที� เป็นอิสระ ดังนั@ น จึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ที�เป็นจริง โปร่งใสและ
สมเหตุสมผล  

คณะกรรมการบริษทั ยงัได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการบันทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน
ที�ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมี
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้
เรื�องดงักล่าวปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันี@แลว้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในระดับที�น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื�อมั�นต่อความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
2560 

 
ในนามของคณะกรรมการ 
บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน

 
 
 
นายพงษศ์กัดิ�   สวสัดิ� วรรณ  
(ประธานกรรมการ)   
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ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูลทางการเงินที�

ปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปี สิ@นสุดวนัที�
ซึ�งจดัทาํขึ@นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัรอบคอบและประมาณการที�สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั@งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่
เหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตที� เป็นอิสระ ดังนั@ น จึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ที�เป็นจริง โปร่งใสและ

ห้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการบันทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน
ที�ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมี
การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบั
เรื�องดงักล่าวปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันี@แลว้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในระดับที�น่าพอใจ และ
ชื�อมั�นต่อความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 

มหาชน) 

   นายชยัสิทธิ�   สมัฤทธิวณิชชา 
               (กรรมการผูจ้ดัการ) 

 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูลทางการเงินที�
สิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560

ซึ�งจดัทาํขึ@นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัรอบคอบและประมาณการที�สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั@งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตที� เป็นอิสระ ดังนั@ น จึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ที�เป็นจริง โปร่งใสและ

ห้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการบันทึกขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถว้น และเพียงพอที�จะดาํรงรักษาไวซึ้� ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที�ผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ โดยได้แต่งตั@ ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน
ที�ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมี

องกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบั
เรื�องดงักล่าวปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันี@แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในระดับที�น่าพอใจ และ
ชื�อมั�นต่อความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 



14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั 

ดร.ศิรดา จารุตกานนท ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศกัดิ�  สวา่งเนตร
ตรวจสอบ แต่ละท่านเป็นผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ในดา้นบญัชี การเงิน การตลาด การบริหารจดัการ
องค์กร รวมทั@งธุรกิจอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัที�ดี
สาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกั
แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามขอบเขต หนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวม 
ครั@ ง โดยเป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีทั@งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจติดตามภายใน ในประเด็นที�มีความสําคญัต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ซึ�งสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที� ไดด้ั

สอบทานงบการเงนิ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสาํหรับปี 
2560 ร่วมกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ายบริหาร พร้อม
การเงินไดจ้ดัทาํขึ@นอย่างถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสํ
เพียงพอ ครบถว้น และเชื�อถือได ้สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั@งพิจารณาการนาํมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานกา
กรอบแนวคิดสาํหรับการจดัทาํรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ 

สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกนั :  
ยอ่ย ในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�
บริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ไดด้าํเนินตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กาํหนด โดยบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ ในปี 2559โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชี ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ไดใ้ห้ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสําคญั
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม การดาํเนินงานของฝ่ายบริหารสอดคลอ้งกบันโยบาย และอาํนาจอนุมติัที�
กาํหนดไว ้

การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน
ขึ@นบนพื@นฐานของการประเมินการควบคุมภา
รายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ผูต้รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อความเป็นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน  

การสอบทานการบริหารความเสี�ยง
รวมทั@งเสนอใหมี้การกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจวา่บริษทัฯ มีการบริหารความ
เสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง และพิจารณาการป้องกนัและจดัการความเสี�ยงสาํคญัของธุรกิจทั@งปัจจุบนัและที�อาจเกิดขึ@นในอนาคต 
พร้อมทั@งกาํหนดมาตรการเพิ�มเติมเพื�อการปรับปรุงใหดี้ยิ�งขึ@@น
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ รวม

ศิรดา จารุตกานนท ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศกัดิ�  สวา่งเนตร และนายโกวิท คริสธานินทร์
จสอบ แต่ละท่านเป็นผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ในดา้นบญัชี การเงิน การตลาด การบริหารจดัการ

องค์กร รวมทั@งธุรกิจอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัที�ดี
สาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามขอบเขต หนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวม 4 ครั@ ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้

โดยเป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีทั@งหมด และไดมี้การหารือร่วมกนัระหวา่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจติดตามภายใน ในประเด็นที�มีความสําคญัต่อการตรวจสอบงบ

ซึ�งสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที� ไดด้งันี@  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสาํหรับปี 

ร่วมกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ายบริหาร พร้อมหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
การเงินไดจ้ดัทาํขึ@นอย่างถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ ครบถว้น และเชื�อถือได ้สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั@งพิจารณาการนาํมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานกา
กรอบแนวคิดสาํหรับการจดัทาํรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ  

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จาณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ
ในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั

บริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ไดด้าํเนินตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กาํหนด โดยบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน :  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชี ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ไดใ้ห้ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าไม่พบประเด็นขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสําคญั ทั@ งนี@ คณะกรรมการตรวจสอบมีควา
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม การดาํเนินงานของฝ่ายบริหารสอดคลอ้งกบันโยบาย และอาํนาจอนุมติัที�

การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนุมติัขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 
ขึ@นบนพื@นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตที�ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ที�สาํคญัของบริษทั
รายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ผูต้รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อความเป็นอิสระของผู ้

การสอบทานการบริหารความเสี�ยง :  ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเรื�องการบริหารความเสี�ยง และติด
รวมทั@งเสนอใหมี้การกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจวา่บริษทัฯ มีการบริหารความ
เสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง และพิจารณาการป้องกนัและจดัการความเสี�ยงสาํคญัของธุรกิจทั@งปัจจุบนัและที�อาจเกิดขึ@นในอนาคต 

เพิ�มเติมเพื�อการปรับปรุงใหดี้ยิ�งขึ@@น 

 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ไดแ้ก่    
และนายโกวิท คริสธานินทร์ ซึ� งกรรมการ

จสอบ แต่ละท่านเป็นผูที้�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ในดา้นบญัชี การเงิน การตลาด การบริหารจดัการ
องค์กร รวมทั@งธุรกิจอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัที�ดี

บหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามขอบเขต หนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ครั@ ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุก

และไดมี้การหารือร่วมกนัระหวา่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจติดตามภายใน ในประเด็นที�มีความสําคญัต่อการตรวจสอบงบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสาํหรับปี 
หารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม เพื�อให้มั�นใจวา่งบ

าคญัตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ ครบถว้น และเชื�อถือได ้สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั@งพิจารณาการนาํมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีและ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จาณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ บริษทัร่วม และบริษทั
กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั

บริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ไดด้าํเนินตามหลกัเกณฑที์�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชี ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ทั@งนี@ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม การดาํเนินงานของฝ่ายบริหารสอดคลอ้งกบันโยบาย และอาํนาจอนุมติัที�

พิจารณาอนุมติัขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2561 ซึ�งไดจ้ดัทาํ
ยในและมีขอบเขตที�ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ที�สาํคญัของบริษทั และพิจารณา

รายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ผูต้รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อความเป็นอิสระของผู ้

ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเรื�องการบริหารความเสี�ยง และติดตามการดาํเนินการ 
รวมทั@งเสนอใหมี้การกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจวา่บริษทัฯ มีการบริหารความ
เสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง และพิจารณาการป้องกนัและจดัการความเสี�ยงสาํคญัของธุรกิจทั@งปัจจุบนัและที�อาจเกิดขึ@นในอนาคต 



การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั@งการปฎิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียต่อธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส แล
ทั@งนี@ เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัFงบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีปร
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อขออนุมติัจากที�
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ให้แต่งตั@ ง นายสมคิด เตียตระกูล 
ทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ+ ฉั�วศรีสกุล 
นรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 
 
วนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
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การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัฯ ปฎิบติัตามประกาศของ

บหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั@งการปฎิบติัต่อผูมี้
ต่อธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

ทั@งนี@ เพื�อสร้างความน่าเชื�อถือใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัFงบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 โดยพิจารณาจากคุณสมบติัความรู้ทางดา้นธุรกิจและประสบการณ์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อขออนุมติัจากที�

นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณั
นายธีรศักดิ+ ฉั�วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ+ เลขทะเบียน

ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2561 

 

การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัฯ ปฎิบติัตามประกาศของ

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั@งการปฎิบติัต่อผูมี้

ะสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัFงบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท :  คณะกรรมการ
โดยพิจารณาจากคุณสมบติัความรู้ทางดา้นธุรกิจและประสบการณ์ 

ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมใหญ่สามญั 
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ เลข

เลขทะเบียน 6977 หรือ นาย



15. การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ
ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 

75.20 ลา้นบาท ซึ� งลดลง จากปี 2559 
เมื�อเปรียบเทียบ ระหวา่ง ปี 2560 และปี 
ปัจจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่  

- ความผนัผวนของราคายางธรรมชาติ
ปี 2560 ทั@งนี@  ตน้ทุนที�สูงขึ@นดงักล่าว ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนโดยรวมในไตรมาส 
ธรรมชาติจะมีราคาที�สูงขึ@นในช่วงไตรมาส 
สาํหรับในช่วง ไตรมาส 3 และไตรมาส 
ที�ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด เนื�องจากเป็นราคาที�บริษทัฯ ไดจ้องซื@อล่วงหน้าไวก่้อนแลว้ 
ราคายางธรรมชาติดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
เนื�องจากปัญหาสิ�งแวดลอ้ม 

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
วตัถุดิบเฉลี�ยที�สูงขึ@น ดงักล่าวขา้งตน้ 

- สภาวะตลาดและการแข่งขัน
เริ�มมีการส่งสินคา้ให้ลูกคา้ CEAT อีกครั@ ง
เพื�อปรับสูตรการผลิตใหเ้ป็นไปตามควา
ของปี 2559 พบวา่ ยอดขายลดลง จาํนวน
เพิ�มขึ@นก็ตาม แต่เนื�องจากปริมาณส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย
โดยรวมลดลง 

- กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 
ระหวา่งปี 59 และ ปี 60 อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยของ บาท
เอสดอลล่าร์แขง็ค่าจาก 35.0574 เป็น 
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การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
บริษทัฯ มีรายไดร้วม 820.92 ลา้นบาท ซึ� งลดลง จากปี 2559 จาํนวน 23.41 ลา้นบาท และมีกาํไรขั@นตน้

2559 จาํนวน 56.11 ลา้นบาท เป็นไปในทางเดียวกนักบั กาํไรสุทธิ ที�
และปี 2559 ซึ� งมีกาํไรสุทธิที� 16.87 ลา้นบาท และ 56.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งเกิดจาก

ความผนัผวนของราคายางธรรมชาต ิ: บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากราคายางธรรมชาติที�สูงขึ@น ในช่วงไตรมาส 
ทั@งนี@  ตน้ทุนที�สูงขึ@นดงักล่าว ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนโดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2560 

ธรรมชาติจะมีราคาที�สูงขึ@นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 ก็ตาม ซึ�งแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัฯ มีการจดัการตน้ทุน
และไตรมาส 4 ปี 2560 ราคายางธรรมชาติ ลดลงอยา่งรวดเร็ว แต่บริษทัฯ ยงัตอ้งซื@อยางธรรมชาติ

ที�ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด เนื�องจากเป็นราคาที�บริษทัฯ ไดจ้องซื@อล่วงหน้าไวก่้อนแลว้ นอกจากความผนัผวนของ
างตน้แลว้ ยงัมีปัญหาราคาเคมีต่างๆ ที�สูงขึ@น เนื�องจากบริษทัฯ ผูผ้ลิตในประเทศจีนตอ้งปิดตวั

จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีภาระตน้ทุนในปี 2560 ที�สูงขึ@นเมื�อเทียบกบั ปี 
าวขา้งตน้  

สภาวะตลาดและการแข่งขัน : ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการส่งออกเพิ�มมากขึ@น เนื�องจาก
อีกครั@ ง หลงัจากที�มีการชะลอการการส่งออกในช่วง ไตรมาส 

เพื�อปรับสูตรการผลิตใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ สาํหรับ ไตรมาส 4 ปี 2560 นั@น เมื�อเปรียบเทียบกบั
จาํนวน 20.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 ถึงแมจ้ะมีการการส่งออกไปยงัประเทศอินเดีย

ส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซียมีสัดส่วนลดลงในปริมาณที�มากกว่า

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน : จากค่าเงินบาทที�แข็งค่าขึ@น ทาํให้รายไดใ้นสกุลเงินบาทลดลง เมื�อเปรียบเทียบ
อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยของ บาท/สิงคโ์ปร์ดอลล่าร์แข็งค่าจาก 25.2481 

เป็น 32.9767 ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบคิดเป็นจาํนวนมูลค่าประมาณ 

 

ลา้นบาท และมีกาํไรขั@นตน้ 
กาํไรสุทธิ ที� ลดลงร้อยละ 69.90  

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งเกิดจาก

ทบจากราคายางธรรมชาติที�สูงขึ@น ในช่วงไตรมาส 2 
2560 มากนกั ถึงแมร้าคายาง

ก็ตาม ซึ�งแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัฯ มีการจดัการตน้ทุนของวตัถุดิบไดดี้ 
ยางธรรมชาติ ลดลงอยา่งรวดเร็ว แต่บริษทัฯ ยงัตอ้งซื@อยางธรรมชาติ

นอกจากความผนัผวนของ
ยงัมีปัญหาราคาเคมีต่างๆ ที�สูงขึ@น เนื�องจากบริษทัฯ ผูผ้ลิตในประเทศจีนตอ้งปิดตวั

ที�สูงขึ@นเมื�อเทียบกบั ปี 2559 เพราะตน้ทุน

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการส่งออกเพิ�มมากขึ@น เนื�องจาก 
หลงัจากที�มีการชะลอการการส่งออกในช่วง ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2560 

เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ถึงแมจ้ะมีการการส่งออกไปยงัประเทศอินเดีย

มากกว่า จึงส่งผลให้รายได้

จากค่าเงินบาทที�แข็งค่าขึ@น ทาํให้รายไดใ้นสกุลเงินบาทลดลง เมื�อเปรียบเทียบ
2481 เป็น 24.2812 และ บาท/ยู

ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบคิดเป็นจาํนวนมูลค่าประมาณ 13.6 ลา้นบาท 



16. งบการเงนิ สําหรับปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน

สําหรับปีสิFนสุด วนัที� 31 ธันวาคม 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ 

มหาชน) และบริษัทย่อย 

ธันวาคม 2560 

 



เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็น
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที�
แสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะขอ
ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัขา้งตน้นี@ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ็น
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 
วนัเดียวกนั และฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัที� 
บริษทั สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํ
ส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี@  ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวม งบ
แสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะขอ

”) ซึ� งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนั 

ฉพาะของบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัขา้งตน้นี@ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ็น
และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม 

วนัเดียวกนั และฐานะการเงินเฉพาะของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของ
บริษทั สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี
ส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี@  ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซึ� ง
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวม งบ

แสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั เอ็น.

ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนั 

ฉพาะของบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัขา้งตน้นี@ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ 
ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ@นสุด

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดเฉพาะของ
บริษทั สาํหรับปีสิ@นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

หนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ใน
ส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี@  ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ



เรื �องสาํคญัในการตรวจสอบ  
 
เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั@งนี@
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี@
 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 
มลูค่าสุทธิที คาดว่าจะได้รับของมลูค่าสินค้าคงเหลือ
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทและบริษทัมี
สินคา้คงเหลือจาํนวนเงิน 63.41 ลา้นบาท
ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
ขา้พเจา้ให้ความสนใจในเรื�องดงักล่าว เนื�องจากสินคา้
หลกัของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ยางนอกและยางในสําห
รถจักรยานยนต์ และสินคา้หลกัของบริษทัย่อยไดแ้ก่
ชิ@นส่วนในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ� งส่วนใหญ่
ผลิตจากยางพาราและยางเทียม ซึ� งการเปลี�ยนแปลง
ราคาขายสินคา้ขึ@นอยูก่บัสภาวการณ์แข่งขนัของตลาด 
 
สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�า
กวา่ การประมาณค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 
ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา
รายการหมุนเวียนและการเสื� อมสภาพของสินค้า
คงเหลือแต่ละประเภท และการเปลี�ยนแปลงของราคา
ขายสินคา้ที�ขึ@นอยูก่บัภาวการณ์แข่งขนัของตลาด 
 
ตามที�เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และนโยบายการบญัชี
ที�สาํคญั 
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เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี@มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั@งนี@
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี@  

วิธีการตอบสนองต่อเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ
ลค่าสุทธิที คาดว่าจะได้รับของมลูค่าสินค้าคงเหลือ  

กลุ่มบริษัทและบริษทัมี
ลา้นบาท และ   53.82  

ขา้พเจา้ให้ความสนใจในเรื�องดงักล่าว เนื�องจากสินคา้
หลกัของกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ยางนอกและยางในสําหรับ
รถจักรยานยนต์ และสินคา้หลกัของบริษทัย่อยไดแ้ก่
ชิ@นส่วนในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ� งส่วนใหญ่
ผลิตจากยางพาราและยางเทียม ซึ� งการเปลี�ยนแปลง
ราคาขายสินคา้ขึ@นอยูก่บัสภาวการณ์แข่งขนัของตลาด  

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุน
าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�า

กวา่ การประมาณค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 
ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา
รายการหมุนเวียนและการเสื� อมสภาพของสินค้า
คงเหลือแต่ละประเภท และการเปลี�ยนแปลงของราคา
ขายสินคา้ที�ขึ@นอยูก่บัภาวการณ์แข่งขนัของตลาด  

และนโยบายการบญัชี

 
 
ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหาร เพื�อให้ได้มาซึ� งความเข้าใจ
เกี�ยวกบัวิธีการประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือ และไดต้รวจสอบการประมาณการดงักล่าวว่า
มีความสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญั
กลุ่มบริษทั   
 
ขา้พเจา้ไดท้ดสอบขอ้มลูอายสิุนคา้คงเหลือและประเมินความ
สมเหตุสมผลในการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือที�กาํหนดโดยผูบ้ริหาร ข้าพเจ้าพิจารณาข้อมูลการ
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือและทดสอบการคาํนวณค่าเผื�อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายของกลุ่ม
บริษทั 
 
ขา้พเจ้าได้สุ่มทดสอบความถูกต้องของประมาณการมูลค่า
สุทธิที�คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยเปรียบเทียบ
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ กบัมลูค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือดงักล่าว ซึ� งคาํนวณจากราคาตามใบเสนอซื@อ
ของลูกค้าหรือราคาขายสินค้าภายหลังวนัที�ในรายงาน หัก
ดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อใหสิ้นคา้นั@นขายได้
 
นอกจากนี@  ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัสินคา้คงเหลือ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  

 

เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้า ในการ
นาํเรื�องเหล่านี@มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั@งนี@  

วิธีการตอบสนองต่อเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหาร เพื�อให้ได้มาซึ� งความเข้าใจ
เกี�ยวกบัวิธีการประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือ และไดต้รวจสอบการประมาณการดงักล่าวว่า
มีความสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของ

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบขอ้มลูอายสิุนคา้คงเหลือและประเมินความ
สมเหตุสมผลในการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือที�กาํหนดโดยผูบ้ริหาร ข้าพเจ้าพิจารณาข้อมูลการ
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือและทดสอบการคาํนวณค่าเผื�อ

ามนโยบายของกลุ่ม

ขา้พเจ้าได้สุ่มทดสอบความถูกต้องของประมาณการมูลค่า
สุทธิที�คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยเปรียบเทียบ
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ กบัมลูค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือดงักล่าว ซึ� งคาํนวณจากราคาตามใบเสนอซื@อ

นค้าภายหลังวนัที�ในรายงาน หัก
ดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อใหสิ้นคา้นั@นขายได ้  

นอกจากนี@  ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัสินคา้คงเหลือ ในหมายเหตุประกอบงบ



ข้อมลูอื น  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัและรายงานของผูส้อบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั@น
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั คือ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่
 
เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จ
ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที กาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
 
ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัเหล่านี@ โดยถูกตอ้ง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น
เพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัที�ปราศจากการแสดงขอ้มู
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง ในก
การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั@งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจั
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ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี
รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัและรายงานของผูส้อบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั@น ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี 

วมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั คือ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บ

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที กาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัเหล่านี@ โดยถูกตอ้ง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น
เพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง ในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั@งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้  

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

 

นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูก

วมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั คือ การอ่าน  และ
บงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บ

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที กาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

ในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัเหล่านี@ โดยถูกตอ้ง
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น

ลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
รณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั@งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

ดทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบั
ขอ้มูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละราย
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัเหล่านี@  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะของบริษทัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั@น แล
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด กา
เอกสารหลกัฐาน การตั@งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแ
กลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ@นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํ
การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแ
บญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
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รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
วมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละราย
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ
ปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั@น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด กา
เอกสารหลกัฐาน การตั@งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ@นโดยผูบ้ริหาร  
สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ@นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

 

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
วมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความ
ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ

ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

ะไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั@งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
สดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

หรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ@นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต



• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื@อหาของงบการเงิน
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่   

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินข
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั
ขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆที�สาํคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบขอ
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั@งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อวา่มี
เหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสาํคญัมากที�สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัในงวดปัจจุบั
เรื�องเหล่านี@ ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ@น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การสื�อสารดงักล่าว 
 
 
 
นายนรินทร์  จูระมงคล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที� 8593 
 
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื@อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่    
ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

บผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆที�สาํคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั@งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อวา่มี
เหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสาํคญัมากที�สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เรื�องเหล่านี@ ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ@น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

 

รวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการ

องกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

บผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆที�สาํคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั@งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อวา่มี

อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสาํคญัมากที�สุดในการตรวจสอบงบ
นและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรื�องเหล่านี@ ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ@น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั �วคราว

ลูกหนี�การค้า - ลูกค้าทั �วไป - สุทธิ

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้อง

ลูกหนี�อื�น - บริษัทย่อย

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ภาษีมลูค่าเพิ�มรอเรียกคืน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน

เงินลงทุนใน

      - บริษัทย่อย

      - บริษัทร่วม

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน

รวมสินทรัพย์
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และบริษัทย่อย                                                 

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 

5 51,298,196         55,673,741         40,782,534         

7 3,021,318           23,379,456         3,021,318           

8 87,040,213         93,596,221         77,029,642         

6, 8 638,299             1,135,314           12,081,143         

6 -                    -                    1,059,708           

9 63,408,324         63,378,954         53,816,354         

1,852,337           6,867,971           1,542,792           

721,983             -                    721,983             

4,795,366           -                    3,007,866           

2,991,828           3,466,268           2,954,951           

215,767,864              247,497,925 196,018,291       

10 -                    -                    9,097,800           

11 -                    438,292                                

13 484,337,429       494,390,741       472,976,143       

14 3,327,447           4,225,731           3,234,052           

19 119,432             129,869                                

487,784,308       499,184,633       485,307,995       

703,552,172       746,682,558       681,326,286       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

 

 

(หน่วย : บาท)

ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

40,782,534 55,578,708         

3,021,318 23,379,456         

77,029,642 83,766,401         

12,081,143 1,137,909           

1,059,708 295,320             

53,816,354 59,375,488         

1,542,792 6,867,971           

721,983 -                    

3,007,866 -                    

2,954,951 3,371,635           

196,018,291 233,772,888       

9,097,800 5,597,800           

-                    500,000             

472,976,143 487,863,589       

3,234,052 4,099,336           

-                    -                    

485,307,995 498,060,725       

681,326,286 731,833,613       

งบการเงินเฉพาะของบริษัท



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี2สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากธนาคาร

เจ้าหนี�การค้า - ผูค้้าทั �วไป

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้อง

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทย่อย

เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์

ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

- หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

- เงินกู้ยืมระยะยาว

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น

รวมหนี2สินหมุนเวียน

หนี2สินไมห่มุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

รวมหนี2สินไมห่มุนเวียน

รวมหนี2สิน
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และบริษัทย่อย                                                 

หมายเหตุ  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากธนาคาร 15 56,207,632         71,930,418                 

89,674,486         86,933,123                 

6 110,327             86,768                           

6 -                    -                                  

2,695,305           158,360                       

16 9,484,149           9,011,562                     

17 21,450,000         21,450,000                 

391,444             5,306,380                              

11,487,047         12,758,050                 

953,738             1,144,644                       

       192,454,128        208,779,305        182

16 28,596,717         38,126,142                 

17 32,350,000         52,150,000                 

18 4,202,515           3,665,963                     

19 9,443,304           7,892,153                     

         74,592,536        101,834,258          74

       267,046,664        310,613,563        256

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

 

 

(หน่วย : บาท)

ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

54,031,633         69,765,192         

83,210,126         82,595,553         

576,593             611,291             

51,578               52,079               

2,695,305           158,360             

9,484,149           9,011,562           

21,450,000         21,450,000         

-                    4,890,394           

10,256,656         11,653,432         

495,886             482,580             

       182,251,926        200,670,443

28,596,717         38,126,142         

32,350,000         52,150,000         

3,737,418           3,271,710           

9,443,304           7,892,153           

         74,127,439        101,440,005

       256,379,365        302,110,448

งบการเงินเฉพาะของบริษัท



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียน 322,500,000 หุ้น

หุ้นที�ออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว 215,850

(2559 : 215,000,000 หุ้น)

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น

กําไรสะสม

 - จัดสรรเป็นสํารองตามกฏหมาย

 - ยังไมไ่ด้จัดสรร

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส่วนได้เสียที�ไมม่อีํานาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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และบริษัทย่อย                                                 

หมายเหตุ  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

322,500,000       322,500,000       322,500,000       

850,000 หุ้น

21 215,850,000       215,000,000       215,850,000       

106,514,298       104,814,298       106,514,298       

22 11,389,585         10,708,461         11,389,585         

99,010,841         103,681,570       91,193,038         

876,694             876,694                                

433,641,418       435,081,023       424,946,921       

12 2,864,090           987,972                                

436,505,508       436,068,995       424,946,921       

703,552,172       746,682,558       681,326,286       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

 

 

(หน่วย : บาท)

ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

322,500,000 322,500,000       

215,850,000 215,000,000       

106,514,298 104,814,298       

11,389,585 10,708,461         

91,193,038 99,200,406         

-                    -                    

424,946,921 429,723,165       

-                    -                    

424,946,921 429,723,165       

681,326,286 731,833,613       

งบการเงินเฉพาะของบริษัท



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื8น

สําหรับปีสิ2นสุดวันที8 31 ธันวาคม 

ขายสุทธิ

ต้นทุนขาย

กําไรขั 2นต้น

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน

เงินปนัผลรับ

รายได้อื�น

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

กําไรจากการดําเนินงาน

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

กําไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กําไรสําหรับปี

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื8น

หมายเหตุ 2560 2559

6, 27 820,915,225     844,317,272         

6, 25 (745,715,605)    (713,008,383)       

75,199,620       131,308,889           

4,800,663        5,086,147               

6 -                  -                                   

6 4,166,560        6,061,832               

84,166,843       142,456,868           

25 (12,622,631)      (18,289,988)           

6, 25 (43,342,855)      (48,132,226)           

(55,965,486)      (66,422,214)           

28,201,357       76,034,654             

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย 11 (230,732)          (61,708)                             

27,970,625       75,972,946             

27 (7,002,030)       (6,539,435)             

20,968,595       69,433,511             

19 (3,954,739)       (13,073,304)            

17,013,856       56,360,207             

-                  -                                   

17,013,856       56,360,207             

งบการเงินรวม

 

 

(หน่วย : บาท)

2560 2559

759,091,612     791,190,830     

(695,507,764)    (670,771,194)    

63,583,848       120,419,636     

4,800,584        5,086,147        

-                  2,210,144        

6,009,747        8,009,661        

74,394,179       135,725,588     

(11,500,199)      (17,686,258)      

(39,350,064)      (44,467,608)      

(50,850,263)      (62,153,866)      

23,543,916       73,571,722       

-                  -                  

23,543,916       73,571,722       

(6,950,106)       (6,443,183)       

16,593,810       67,128,539       

(3,065,151)       (12,277,549)      

13,528,659       54,850,990       

-                  -                  

13,528,659       54,850,990       

งบการเงินเฉพาะของบริษัท



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื8น (ต่อ

สําหรับปีสิ2นสุดวันที8 31 ธันวาคม 

การแบง่ปันกําไรสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท

ส่วนได้เสียที�ไมม่อํีานาจควบคุม

รวม

การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท

ส่วนได้เสียที�ไมม่อํีานาจควบคุม

รวม

กําไรต่อหุ้นขั 2นพื2นฐาน

กําไร (บาทต่อหุ้น)

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

กําไรต่อหุ้นปรับลด

กําไร (บาทต่อหุ้น)

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)
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ต่อ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560

16,865,298       56,049,025       13,528,659       

12 148,558           311,182                            

17,013,856       56,360,207       13,528,659       

16,865,298       56,049,025       13,528,659       

12 148,558           311,182                            

17,013,856       56,360,207       13,528,659       

24 0.0783             0.2607                         

215,465,753     215,000,000     215,465,753     

24 0.0688             0.2598                         

245,059,995     215,745,644     245,059,995     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

 

 

(หน่วย : บาท)

2560 2559

13,528,659 54,850,990       

-                  -                  

13,528,659 54,850,990       

13,528,659 54,850,990       

-                  -                  

13,528,659 54,850,990       

0.0628             0.2551             

215,465,753 215,000,000     

0.0552             0.2542             

245,059,995 215,745,644     

งบการเงินเฉพาะของบริษัท



 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบแสดงการเปลี8ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ2นสุดวันที8 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื8นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
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องค์ประกอบอื8นของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสีย

ที8ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สํารอง ส่วนเกินจากการเปลี8ยนแปลง ที8ไมม่ี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยังไมไ่ด้จัดสรร เงินลงทุนในบริษัทย่อย รวม อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2559 215,000,000     104,814,298     7,958,461        63,282,353      876,694                                 391,931,806       875,071             392,806,877     

จัดสรรสํารองตามกฏหมาย 22 -                 -                 2,750,000        (2,750,000)       -                                        -                    -                    -                 

เงินปนัผลจ่าย 23 -                 -                 -                 (12,899,808)     -                                        (12,899,808)        -                    (12,899,808)     

เงินปนัผลจ่ายของบริษัทย่อย -                 -                 -                 -                 -                                        -                    (198,281)            (198,281)          

รายการกับผู้ถือหุ้น -                 -                 2,750,000        (15,649,808)     -                                        (12,899,808)        (198,281)            (13,098,089)     
 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2559 215,000,000     104,814,298     10,708,461      103,681,570     876,694                                 435,081,023       987,972             436,068,995     

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2560 215,000,000     104,814,298     10,708,461      103,681,570     876,694                                 435,081,023       987,972             436,068,995     

เพิ�มทุน 21 850,000           1,700,000        -                 -                 -                                        2,550,000          -                    2,550,000        

รับชําระค่าหุ้นบริษัทย่อย -                 -                 -                 -                 -                                        -                    1,520,000          1,520,000        

จัดสรรสํารองตามกฏหมาย 22 -                 -                 681,124           (681,124)          -                                        -                    -                    -                 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงประเภทเงินลงทุน 2 -                 -                 -                 -                 -                                        -                    207,560             207,560           

กําไรสะสม

 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงประเภทเงินลงทุน 2 -                 -                 -                 -                 -                                        -                    207,560             207,560           

เงินปนัผลจ่าย 23 -                 -                 -                 (20,854,903)     -                                        (20,854,903)        -                    (20,854,903)     

รายการกับผู้ถือหุ้น 850,000           1,700,000        681,124           (21,536,027)     -                                        (18,304,903)        1,727,560          (16,577,343)     

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2560 215,850,000     106,514,298     11,389,585      99,010,841      876,694                                 433,641,418       2,864,090          436,505,508     



   

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบแสดงการเปลี8ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ2นสุดวันที8 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น

ที8ออกและ ส่วนเกิน สํารอง

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยังไมไ่ด้จัดสรร รวม

กําไรสะสม
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หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฏหมาย ยังไมไ่ด้จัดสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2559 215,000,000              104,814,298              7,958,461                 59,999,224               387,771,983              

จัดสรรสํารองตามกฏหมาย 22 -                          -                          2,750,000                 (2,750,000)                -                          

เงินปนัผลจ่าย 23 -                          -                          -                          (12,899,808)              (12,899,808)              

รายการกับผู้ถือหุ้น -                          -                          2,750,000                 (15,649,808)              (12,899,808)              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                          54,850,990               54,850,990               

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2559 215,000,000              104,814,298              10,708,461               99,200,406               429,723,165              

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 1 มกราคม 2560 215,000,000              104,814,298              10,708,461               99,200,406               429,723,165              

เพิ�มทุน 21 850,000                    1,700,000                 -                          -                          2,550,000                 

จัดสรรสํารองตามกฏหมาย 22 -                          -                          681,124                    (681,124)                   -                          

เงินปนัผลจ่าย 23 -                          -                          -                          (20,854,903)              (20,854,903)              

รายการกับผู้ถือหุ้น 850,000                    1,700,000                 681,124                    (21,536,027)              (18,304,903)              

 

รายการกับผู้ถือหุ้น 850,000                    1,700,000                 681,124                    (21,536,027)              (18,304,903)              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                          -                          -                          13,528,659               13,528,659               

ยอดคงเหลือ ณ วันที8 31 ธันวาคม 2560 215,850,000              106,514,298              11,389,585               91,193,038               424,946,921              



 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ2นสุดวันที8 31 ธันวาคม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

    ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานสุทธิ

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

กําไรที�ยังไมเ่กิดขึ�นจริงของเงินลงทุนชั �วคราว

กําไรที�เกิดขึ�นจริงจากการขายเงินลงทุนชั �วคราว

ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) หนี�สงสัยจะสูญ

ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) สินค้าเสื�อมคุณภาพและมลูค่าสินค้าลดลง

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไมเ่กิดขึ�นจริง
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
รายได้เงินปนัผล
ค่าใช้จ่ายตามภาระผกูพนัสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

ดอกเบี�ยรับ

ดอกเบี�ยจ่าย

เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี8ยนแปลง

    ในสินทรัพย์และหนี2สินดําเนินงาน

    สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ8มขึ2น):

ลูกหนี�การค้า - ลูกค้าทั �วไป

ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้อง

ลูกหนี�อื�น - บริษัทย่อย

สินค้าคงเหลือ

ภาษีมลูค่าเพิ�มรอเรียกคืน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น

    หนี2สินดําเนินงานเพิ8มขึ2น (ลดลง):

เจ้าหนี�การค้า - ผูค้้าทั �วไป

เจ้าหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้อง

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทย่อย

เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
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2560 2559

20,968,595      69,433,511           

รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

กิจกรรมดําเนินงานสุทธิ

36,654,599      34,479,109           

กําไรที�ยังไมเ่กิดขึ�นจริงของเงินลงทุนชั �วคราว (2,214)             (24,260)                       

กําไรที�เกิดขึ�นจริงจากการขายเงินลงทุนชั �วคราว (289,806)          (313,376)                   

(198,636)          789,678                    

สินค้าเสื�อมคุณภาพและมลูค่าสินค้าลดลง 310,396           (64,371)                     

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไมเ่กิดขึ�นจริง (482,387)          (442,870)                   
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวธิีส่วนได้เสีย 230,732           61,708                            

(198,642)          (429,990)                   
-                 889,677                           
-                 -                                 

ค่าใช้จ่ายตามภาระผกูพนัสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 425,952           400,331                     

(32,716)           (66,666)                     

7,002,030        6,539,435               

เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี8ยนแปลง

64,387,903      111,251,916          

9,879,579        (11,707,033)            

497,015           45,294                

-                 -                          

5,057,041        2,768,411               

5,015,634        (2,324,934)              

(4,795,366)       -                       

1,462,655        1,502,681               

2,754,851        (19,217,171)               

(14,313,113)     (23,502)                     

-                 -                                 

(158,360)          (1,971,543)                

(1,317,537)       5,455,881              

(219,040)          (651,999)                     

68,251,262      85,128,001           

งบการเงินรวม

 

 

  

(หน่วย : บาท)

2560 2559

16,593,810      67,128,539      

34,344,453      31,536,312      

(2,214)             (24,260)           

(289,806)          (313,376)          

(198,636)          789,678           

209,846           (62,445)           
(482,387)          (442,870)          

-                 -                 
(233,901)          (425,899)          

-                 887,843           
-                 (2,210,144)       

367,725           345,246           

(22,425)           (66,666)           

6,950,106        6,443,183        

57,236,571      103,585,141     

7,155,785        (11,317,348)     

(10,943,234)     45,166            

(764,890)          650,560           

5,349,288        3,231,602        

5,325,180        (2,324,934)       

(3,007,866)       -                 

1,011,794        1,431,083        

628,065           (19,018,311)     

(34,698)           (166,408)          

-                 (10,900)           

(158,360)          (1,971,543)       

(1,404,911)       4,936,362        

13,306            (1,047,717)       

60,406,030      78,022,753      

งบการเงินเฉพาะของบริษัท



 

 

 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ2นสุดวันที8 31 ธันวาคม 

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน (ต่อ)

รับดอกเบี�ย

จ่ายดอกเบี�ย

จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั �วคราว

ซื�อเงินลงทุนชั �วคราว

เงินฝากธนาคารที�มข้ีอจํากัดในการใช้ลดลง

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ�มขึ�น

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�มขึ�น

เงินสดรับจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์

ซื�อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์

เงินปนัผลรับ

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากธนาคารเพิ�มขึ�น 

เงินสดรับจาการรับชําระค่าหุ้นในบริษัทย่อย

จ่ายชําระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

จ่ายเงินปนัผล

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ8มขึ2น (ลดลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ2นปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ8มเติม

เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์

ซื�อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
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และบริษัทย่อย                                                 

2560 2559 2560

68,251,262       85,128,001       60,406,030       

32,716             66,666                         

(6,891,430)       (6,806,300)       (6,852,123)       

(8,030,069)       (6,897,732)       (7,126,378)       

53,362,479       71,490,635       46,449,954       

255,090,158     263,800,000     255,090,158     

(234,440,000)    (283,970,000)    (234,440,000)    

-                  5,350,000                         

-                  (500,000)                           

-                  -                  (3,000,000)       

เงินสดรับจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย 6,057,446        -                                   

386,916           659,029           2,726,168        

(23,724,660)      (30,645,867)      (18,983,798)      

-                  -                                   

        3,369,860       (45,306,838)         1

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) (15,474,278)      14,217,457       (15,485,050)      

1,520,000        -                                   

(9,056,837)       (3,663,158)       (9,056,837)       

(19,800,000)      (19,800,000)      (19,800,000)      

(20,846,769)      (13,108,501)      (20,846,769)      

2,550,000        -                  2,550,000        

      (61,107,884)       (22,354,202)       (62

ลดลง) - สุทธิ        (4,375,545)         3,829,595       (14

       55,673,741        51,844,146        55

       51,298,196        55,673,741        40

        2,695,305                    -           2

                   -          50,570,500                    -   

งบการเงินเฉพาะของบริษัทงบการเงินรวม

 

 

(หน่วย : บาท)

2560 2559

60,406,030 78,022,753       

22,425             66,666             

(6,852,123) (6,720,568)       

(7,126,378) (6,208,710)       

46,449,954 65,160,141       

255,090,158 263,800,000     

(234,440,000) (283,970,000)    

-                  5,350,000        

-                  (500,000)          

(3,000,000) -                  

-                  -                  

2,726,168 654,929           

(18,983,798) (29,498,604)      

-                  2,210,144        

        1,392,528       (41,953,531)

(15,485,050) 16,908,156       

-                  -                  

(9,056,837) (3,663,158)       

(19,800,000) (19,800,000)      

(20,846,769) (12,910,221)      

2,550,000 -                  

62,638,656)       (19,465,223)

14,796,174)         3,741,387

       55,578,708        51,837,321

       40,782,534        55,578,708

        2,695,305                    -   

                   -          50,570,500

งบการเงินเฉพาะของบริษัท



บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

1. ขอ้มูลทั�วไป 
 

บริษทัจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติ
2533 ในชื�อ บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดัและไดเ้ปลี�ยนสถานะเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั โดยไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ
เป็น บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 
จาํหน่าย ยางนอกและยางในสาํหรับรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอรี�รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และใหบ้ริการ
อื�นที�เกี�ยวขอ้ง ที�อยูที่�จดทะเบียนของบริษทัตั@งอยูที่� 
บึง จงัหวดัชลบุรี โดยมี ครอบครัวสมัฤทธิวณิช

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงินรวม
2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

งบการเงินนี@ ไดจ้ดัทาํขึ@นตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ
ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัทาํเป็นทางการเป็นภาษาไทย
การเงินที�จดัทาํขึ@นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ การตีความ รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 
มาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่
ประเทศ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี@ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั

นอกจากนี@  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนว
ปฏิบติัทางบญัชี ที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 
การปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่า
การเงินระหว่างประเทศ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน บริษทัไม่มีแผนนาํมาตรฐานดงักล่าวมาปรับใชก่้อน บริษทัไดป้ระเมินเบื@องตน้
ถึงผลกระทบต่องบการเงินในการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และที�ปรับปรุงขา้งตน้มาถือปฏิบติั และ
คาดวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดที�เริ�มถือปฏิบติั
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มหาชน) และบริษัทย่อย    

 
บริษทัจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั เมื�อวนัที� 

รับเบอร์ จาํกดัและไดเ้ปลี�ยนสถานะเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั โดยไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ
รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิ

จาํหน่าย ยางนอกและยางในสาํหรับรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอรี�รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และใหบ้ริการ
อื�นที�เกี�ยวขอ้ง ที�อยูที่�จดทะเบียนของบริษทัตั@งอยูที่� 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้น

โดยมี ครอบครัวสมัฤทธิวณิชชาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ�งมีสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนร้อยละ 

เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินและนาํเสนองบการเงินรวม 
เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
งบการเงินนี@ ไดจ้ดัทาํขึ@นตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

โดยจดัทาํเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบันี@ เป็นภาษาอื�น
งินที�จดัทาํขึ@นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ การตีความ รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
มาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวมีขึ@นเพื�อให้มีเนื@อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี@ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

คญัต่องบการเงินของบริษทั 

นอกจากนี@  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนว
ปฏิบติัทางบญัชี ที�มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 
การปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวมีขึ@นเพื�อให้มีเนื@อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน บริษทัไม่มีแผนนาํมาตรฐานดงักล่าวมาปรับใชก่้อน บริษทัไดป้ระเมินเบื@องตน้

งบการเงินในการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และที�ปรับปรุงขา้งตน้มาถือปฏิบติั และ
คาดวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดที�เริ�มถือปฏิบติั

 

บุคคลประเภทบริษทัจาํกดั เมื�อวนัที� 24 พฤษภาคม 
รับเบอร์ จาํกดัและไดเ้ปลี�ยนสถานะเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั โดยไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนชื�อ

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและ
จาํหน่าย ยางนอกและยางในสาํหรับรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอรี�รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และใหบ้ริการ

พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้น
ชาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ�งมีสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนร้อยละ 66 

และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
การแปลงบการเงินฉบบันี@ เป็นภาษาอื�น ให้ยึดถืองบ

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ การตีความ รวมถึงแนวปฏิบติั
มกราคม 2560 การปรับปรุง

าวมีขึ@นเพื�อให้มีเนื@อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี@ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

นอกจากนี@  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศและปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนว
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

วมีขึ@นเพื�อให้มีเนื@อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน บริษทัไม่มีแผนนาํมาตรฐานดงักล่าวมาปรับใชก่้อน บริษทัไดป้ระเมินเบื@องตน้

งบการเงินในการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และที�ปรับปรุงขา้งตน้มาถือปฏิบติั และ
คาดวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดที�เริ�มถือปฏิบติั 



2.2 เกณฑก์ารวดัมูลค่า  
งบการเงินนี@ จดัทาํขึ@นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงั
การวดัมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

 
รายการ 

 

เครื�องมือทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์              
ที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

หนี@ สินผลประโยชนที์�กาํหนดไวสุ้ทธิ

 

การวดัมลูค่ายติุธรรม  

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั@งสินทรัพย์
และหนี@ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการค
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที�มีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�
อย่างสมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั@ง
ราคา กลุ่มบริษทัประเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ
จดัระดบัชั@นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

2.3 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี@ไดร้วมงบการเงินของบริษทั เอ็น
ควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 

 
บริษทัยอ่ย 

 
บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท 

บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั
บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั
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งบการเงินนี@ จดัทาํขึ@นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี@ ที�ใชท้างเลือกใน
การวดัมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

เกณฑ์การวดัมูลค่า 

 

เครื�องมือทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์              
ที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

หนี@ สินผลประโยชนที์�กาํหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ที�กาํหนด
ไวไ้ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั@งสินทรัพย์
และหนี@ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดนี@ รวมถึงผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที�มีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนัยสําคญั
อย่างสมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั@ง
ราคา กลุ่มบริษทัประเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ
จดัระดบัชั@นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมนี@ไดร้วมงบการเงินของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยที�บริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง ดงัต่อไปนี@  

 สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  
 2560  2559  ลกัษณะธุรกิจ
      

อินเตอร์พาร์ท จาํกดั  91.77  91.77  ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากยางพาราและ
ยางเทียมสาํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์

เทรดดิ@ง จาํกดั  50.00  50.00  จดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต์
เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั  50.00     -  วจิยั ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบส่ง

กระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย

 

ต่อไปนี@ ที�ใชท้างเลือกใน

ระผูกพนัตามผลประโยชน์ที�กาํหนด
 18 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั@งสินทรัพย์

วบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดนี@ รวมถึงผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที�มีนยัสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 

ไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนัยสําคญั
อย่างสมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั@ง
ราคา กลุ่มบริษทัประเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ
จดัระดบัชั@นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

และบริษทัยอ่ยที�บริษทัมีอาํนาจ

 
ลกัษณะธุรกิจ 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากยางพาราและ
ยางเทียมสาํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
จดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต ์
วจิยั ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบส่ง
กระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย 



รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงิ

งบการเงินรวมนี@ ไดจ้ดัทาํขึ@นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีที�คลา้ยคลึงกนัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบริษทั

ในการประชุมคณะกรรมการครั@ งที� 
ถึงอาํนาจการควบคุมเหนือบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงในการบริหารจดัการ ทาํให้
บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 
ดงันั@นบริษทัจึงพิจารณาวา่บริษทัมีอาํนาจควบคุมตามคาํ
เรื�อง งบการเงินรวม และบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นบริษทัย่อย บริษทัเริ�มจดัทาํงบการเงินรวม โดยรวมงบ
การเงินของบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั ตั@งแต่วนัที� 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยแ์ละหนี@ สิ
แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั ณ วนัที� 

 

 

 

 
สินทรัพย์ 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    ลูกหนี@การคา้ 
    สินคา้คงเหลือ 
    สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น
    ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

หนีFสิน 
    เจา้หนี@การคา้ 
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
    หนี@ สินหมุนเวยีน 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์สุทธิ
 
   สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั
   สดัส่วนการถือหุน้ของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม
 
   ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงประเภทเงินลงทุน

- บริษทั 
- ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงิ

งบการเงินรวมนี@ ไดจ้ดัทาํขึ@นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบญัชีที�คลา้ยคลึงกนัสาํหรับการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการครั@ งที� 4/2560 เมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้ก
ถึงอาํนาจการควบคุมเหนือบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงในการบริหารจดัการ ทาํให้

รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ไปมีอาํนาจการตดัสินใจในเรื�องสําคญัในการบริหารงานมากขึ@น 
ดงันั@นบริษทัจึงพิจารณาวา่บริษทัมีอาํนาจควบคุมตามคาํนิยามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 
เรื�อง งบการเงินรวม และบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นบริษทัย่อย บริษทัเริ�มจดัทาํงบการเงินรวม โดยรวมงบ
การเงินของบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั ตั@งแต่วนัที� 10 พฤศจิกายน 2560 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยแ์ละหนี@ สินซึ� งไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสําคญัของ บริษัท      
แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั ณ วนัที� 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี@  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์สุทธิ 

องบริษทั 
สดัส่วนการถือหุน้ของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงประเภทเงินลงทุน 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

งบการเงินรวมนี@ ไดจ้ดัทาํขึ@นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนัหรือเหตุการณ์

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณา
ถึงอาํนาจการควบคุมเหนือบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงในการบริหารจดัการ ทาํให้

เขา้ไปมีอาํนาจการตดัสินใจในเรื�องสําคญัในการบริหารงานมากขึ@น 
นิยามตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 

เรื�อง งบการเงินรวม และบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นบริษทัย่อย บริษทัเริ�มจดัทาํงบการเงินรวม โดยรวมงบ

นซึ� งไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสําคญัของ บริษัท      

 บาท 
  
 6,057,446 
 2,904,546 
 5,396,806 
 393,106 
 66,422 
  
 14,336,672 
 38,400 
 28,134 
 415,120 
  
 ร้อยละ 50.00 
 ร้อยละ 50.00 
  
  
 207,560 
 207,560 
  



บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารคว
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั@นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั@นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั
แต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ@นสุดลง
 

3. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

การรับรู้รายได ้
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เมื�อบริษทัไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของ
ความเป็นเจา้ของของสินคา้ใหก้บัผูซื้@อแลว้ 

ดอกเบี@ยรับ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งตามส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของสินทรัพย์
รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที�มีสภาพคล่องสูง 
ขอ้จาํกดัในการใช)้ และพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดที�แน่นอนเมื�อครบกาํหนด ซึ� งมีความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลง
มูลค่านอ้ย 

เงินลงทุนชั�วคราว 
 เงินลงทุนชั�วคราวถือเป็นหลักทรัพย์เพื�อค้าซึ� งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่า
หลกัทรัพยรั์บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ลูกหนี@การคา้และค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ  
ลูกหนี@การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี@ สงสัยจะสูญที�อาจ
เกิดขึ@นจากการเก็บเงินลูกหนี@ ไม่ได ้ค่าเผื�อหนี@ สงสัยจะสูญตั@งขึ@นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี@ และ
ความสามารถในการชาํระหนี@ของลูกหนี@  ณ วนัสิ@นปี 

สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ธีิ
ดงัต่อไปนี@  
 

สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิต และวตัถุดิบ
วสัดุอื�นๆ 
 

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ ประมาณจากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ�มที�จะผลิตให้เสร็จ 
(สาํหรับสินคา้ที�อยู่ระหว่างผลิต) และค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั@นขายได ้บริษทัและบริ
สินคา้เคลื�อนไหวชา้และสินคา้เสียหาย
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บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ@นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั@นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั@นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั

วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ@นสุดลง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เมื�อบริษทัไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของ
สินคา้ใหก้บัผูซื้@อแลว้  

กณฑค์งคา้งตามส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของสินทรัพย์

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที�มีสภาพคล่องสูง 

ะพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดที�แน่นอนเมื�อครบกาํหนด ซึ� งมีความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลง

เงินลงทุนชั�วคราวถือเป็นหลักทรัพย์เพื�อค้าซึ� งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่า
หลกัทรัพยรั์บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

าและค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ   
ลูกหนี@การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี@ สงสัยจะสูญที�อาจ
เกิดขึ@นจากการเก็บเงินลูกหนี@ ไม่ได ้ค่าเผื�อหนี@ สงสัยจะสูญตั@งขึ@นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี@ และ

รชาํระหนี@ของลูกหนี@  ณ วนัสิ@นปี  

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ธีิ

สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิต และวตัถุดิบ -   วธีิราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน - ออกก่อน
-   วธีิราคาทุน (วธีิถวัเฉลี�ยเคลื�อนที�
 

ประมาณจากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ�มที�จะผลิตให้เสร็จ 
และค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั@นขายได ้บริษทัและบริ

สินคา้เคลื�อนไหวชา้และสินคา้เสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที�ผา่นมาในอดีตและขอ้มูลที�มีอยูใ่นปัจจุบนั

 

บคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ@นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั@นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั@นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบั

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เมื�อบริษทัไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของ

กณฑค์งคา้งตามส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของสินทรัพย ์รายไดอื้�น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที�มีสภาพคล่องสูง (ซึ� งไม่มี
ะพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดที�แน่นอนเมื�อครบกาํหนด ซึ� งมีความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลง

เงินลงทุนชั�วคราวถือเป็นหลักทรัพย์เพื�อค้าซึ� งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่า

ลูกหนี@การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี@ สงสัยจะสูญที�อาจ
เกิดขึ@นจากการเก็บเงินลูกหนี@ ไม่ได ้ค่าเผื�อหนี@ สงสัยจะสูญตั@งขึ@นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี@ และ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ธีิ

ออกก่อน) 
วธีิถวัเฉลี�ยเคลื�อนที�) 

ประมาณจากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ�มที�จะผลิตให้เสร็จ 
และค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั@นขายได ้บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื�อ

พิจารณาจากประสบการณ์ที�ผา่นมาในอดีตและขอ้มูลที�มีอยูใ่นปัจจุบนั 



เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษทัจะบนัทึกผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดที�มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั@น กรณีที�เงินลงทุนดงักล่าวเกิดการดอ้ย
ค่า บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน บริษทัจะรับรู้รายไดเ้งินปันผลเมื�อมีการ
ประกาศจ่ายจากบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย และเงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดง
ในงบการเงินเฉพาะของบริษทับนัทึกบญัชีตามวธีิราคาทุน

บริษทัจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนนี@ เมื�อมีขอ้บ่งชี@วา่มีการดอ้ยค่า

บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั
บุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือบริษทัที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั
บริษทั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั

นอกจากนี@  บุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ�งมีอิทธิพลอยา่ง
บริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ที�มีอาํนาจในการวางแผนและกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน
ของบริษทั 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เริ�มแรกตามราคาทุน ซึ� งคาํนวณจากราคาซื@อสินทรัพยท์ั@ งที�เป็นเงินสด และจาํนวน
เทียบเท่าเงินสดในการทาํใหสิ้นทรัพยน์ั@นอยูใ่นสถานที�หรือสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์อาคาร และ
อุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยจ์ะถูกตดัออกจาก
บญัชีเมื�อสินทรัพยถู์กขายหรือเลิกใชง้าน ส่วนกาํไรขาดทุนจากการขา
ขาดทุน 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน ดงันี@

 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื�องจกัรและอุปกรณ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื�องตกแต่ง ติดตั@ง และเครื�องใชส้าํนกังาน
ยานพาหนะ 

 

รายจ่ายเกี�ยวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่า
บาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ@น
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษทัจะบนัทึกผลกาํไรหรือ
รจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดที�มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั@น กรณีที�เงินลงทุนดงักล่าวเกิดการดอ้ย

ค่า บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน บริษทัจะรับรู้รายไดเ้งินปันผลเมื�อมีการ

ริษทัร่วมที�แสดงในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย และเงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดง
ในงบการเงินเฉพาะของบริษทับนัทึกบญัชีตามวธีิราคาทุน 

บริษทัจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนนี@ เมื�อมีขอ้บ่งชี@วา่มีการดอ้ยค่า 

กนั 
กี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือบริษทัที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั

บริษทั ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากนี@  บุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ�งมีอิทธิพลอยา่ง
บริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ที�มีอาํนาจในการวางแผนและกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เริ�มแรกตามราคาทุน ซึ� งคาํนวณจากราคาซื@อสินทรัพยท์ั@ งที�เป็นเงินสด และจาํนวน
เท่าเงินสดในการทาํใหสิ้นทรัพยน์ั@นอยูใ่นสถานที�หรือสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์อาคาร และ

อุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยจ์ะถูกตดัออกจาก
บญัชีเมื�อสินทรัพยถู์กขายหรือเลิกใชง้าน ส่วนกาํไรขาดทุนจากการขายสินทรัพยเ์หล่านั@นจะแสดงรวมอยูใ่นงบกาํไร

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน ดงันี@  

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์โรงงาน 
เครื�องตกแต่ง ติดตั@ง และเครื�องใชส้าํนกังาน 

รายจ่ายเกี�ยวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่า
บาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ@น 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษทัจะบนัทึกผลกาํไรหรือ
รจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดที�มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั@น กรณีที�เงินลงทุนดงักล่าวเกิดการดอ้ย

ค่า บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน บริษทัจะรับรู้รายไดเ้งินปันผลเมื�อมีการ

ริษทัร่วมที�แสดงในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย และเงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดง

กี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือบริษทัที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
 

นอกจากนี@  บุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ�งมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบั
บริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ที�มีอาํนาจในการวางแผนและกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เริ�มแรกตามราคาทุน ซึ� งคาํนวณจากราคาซื@อสินทรัพยท์ั@ งที�เป็นเงินสด และจาํนวน
เท่าเงินสดในการทาํใหสิ้นทรัพยน์ั@นอยูใ่นสถานที�หรือสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์อาคาร และ

อุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยจ์ะถูกตดัออกจาก
ยสินทรัพยเ์หล่านั@นจะแสดงรวมอยูใ่นงบกาํไร

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

รายจ่ายเกี�ยวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและค่า



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํ
ประมาณ 5 ปี  

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบญัชีที�เกิดขึ@นในระหวา่งปีที�มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�มีค่าเป็นเงินตราต่างประเท
โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั@น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

 
ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั1นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และ เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการตามเกณฑค์งคา้ง
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั@ งกองทุนสํารองเลี@ ยงชีพ ซึ� ง
ประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงิ
กองทุนสํารองเลี@ ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินที�บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสาํรองเลี@ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งบริษทัและ
บริษัทย่อยบันทึกหนี@ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไ

หนี@ สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ และผลกาํไร 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
งานของพนกังานจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
บริษทัและบริษทัยอ่ย จะประเมินวา่มีขอ้บ่งชี@ของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี@วา่มีการดอ้ยค่า บริษทั
และบริษทัยอ่ย จะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์
คาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อย ปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั@นลดลงให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บ
คืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นกาํไรขาดทุน มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง
ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั@นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง  

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีที�เกิดขึ@นในระหวา่งปีที�มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็น
โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั@น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นรายได้หรือ

ผลประโยชน์ระยะสั1นของพนักงาน 
มทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการตามเกณฑค์งคา้ง

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั@ งกองทุนสํารองเลี@ ยงชีพ ซึ� ง
ประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง
กองทุนสํารองเลี@ ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินที�บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบ
กองทุนสาํรองเลี@ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งบริษทัและ
บริษัทย่อยบันทึกหนี@ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้  

หนี@ สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์ และผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
งานของพนกังานจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะประเมินวา่มีขอ้บ่งชี@ของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี@วา่มีการดอ้ยค่า บริษทั
และบริษทัยอ่ย จะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�
คาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อย ปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั@นลดลงให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บ
คืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นกาํไรขาดทุน มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง

าคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั@นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

 

หน่ายคาํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง  

รายการบญัชีที�เกิดขึ@นในระหวา่งปีที�มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
ศ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็น เงินบาท 

โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั@น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นรายได้หรือ

มทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการตามเกณฑค์งคา้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั@ งกองทุนสํารองเลี@ ยงชีพ ซึ� ง
นที�บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์อง

กองทุนสํารองเลี@ ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินที�บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบ

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งบริษทัและ
บริษัทย่อยบันทึกหนี@ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคาํนวณตามหลัก

หนี@ สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก

บริษทัและบริษทัยอ่ย จะประเมินวา่มีขอ้บ่งชี@ของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี@วา่มีการดอ้ยค่า บริษทั
หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�

คาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัและบริษทัย่อย ปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั@นลดลงให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บ
คืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นกาํไรขาดทุน มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง
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การเช่าอุปกรณ์ ซึ� งพิจารณาวา่ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั@งหมดไดโ้อนให้บริษทัและบริษทั
ย่อยแลว้เป็นสัญญาเช่าการเงิน
ยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะ
ตํ�ากวา่ โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี@ สินและค่าใชจ่้ายทางการเงิ
แต่ละงวดมีจาํนวนคงที� ค่าเช่าซึ�งตอ้งจ่ายตามภาระผกูพนัหักกบัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี@ สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนดอกเบี@ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน จะ
คิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายขุองการใชง้านของสินทรัพยน์ั@น การเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน การชาํระเงินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน จะถูก
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า
ดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี@ยปรับที�ตอ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�
มีการยกเลิกสญัญา 

ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อ
หุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ
ขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ@นรอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ@นระหวา่งมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี@ สิน กบัจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�ใชใ้นทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่า
โดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายก
วา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ@นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี@ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถนาํมาหักกลบกนัไดเ้มื�อบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมา
ปัจจุบนั และภาษีเงินไดนี้@ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วย
ภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั@น
ไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ หรือตั@งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี@ สินในเวลาเดียวกนั

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื�อเสียภาษีเงินได้
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สิ
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การเช่าอุปกรณ์ ซึ� งพิจารณาวา่ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั@งหมดไดโ้อนให้บริษทัและบริษทั
ย่อยแลว้เป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่า
ยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะ
ตํ�ากวา่ โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี@ สินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน เพื�อให้จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายใน
แต่ละงวดมีจาํนวนคงที� ค่าเช่าซึ�งตอ้งจ่ายตามภาระผกูพนัหักกบัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี@ สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนดอกเบี@ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน จะ

าตลอดอายขุองการใชง้านของสินทรัพยน์ั@น การเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน การชาํระเงินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน จะถูก
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ@นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี@ยปรับที�ตอ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�

ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อ
หุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระหรือจะขอคืนไดต้ามสิทธิทางภาษี โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ@นรอบระยะเวลา
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 

นทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ@นระหวา่งมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี@ สิน กบัจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�ใชใ้นทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่า
โดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาด
วา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ@นรอบระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี@ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถนาํมาหักกลบกนัไดเ้มื�อบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี@ สินภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนั และภาษีเงินไดนี้@ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วย

สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั@นบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความตั@งใจจะจ่ายชาํระหนี@ สินและสินทรัพยภ์าษีเงิน
บนัดว้ยยอดสุทธิ หรือตั@งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี@ สินในเวลาเดียวกนั

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื�อเสียภาษีเงินได้
ในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

 

การเช่าอุปกรณ์ ซึ� งพิจารณาวา่ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั@งหมดไดโ้อนให้บริษทัและบริษทั
บริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่า

ยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะ
น เพื�อให้จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายใน

แต่ละงวดมีจาํนวนคงที� ค่าเช่าซึ�งตอ้งจ่ายตามภาระผกูพนัหักกบัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี@ สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนดอกเบี@ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน จะ

าตลอดอายขุองการใชง้านของสินทรัพยน์ั@น การเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน การชาํระเงินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน จะถูก

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ@นจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี@ยปรับที�ตอ้งจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า จะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�

ไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อ

หรือจะขอคืนไดต้ามสิทธิทางภาษี โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ
ขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ@นรอบระยะเวลา

นทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ@นระหวา่งมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี@ สิน กบัจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�ใชใ้นทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่า

าร โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาด

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี@ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถนาํมาหักกลบกนัไดเ้มื�อบริษทัและ
หักกลบกบัหนี@ สินภาษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนั และภาษีเงินไดนี้@ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วย
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความตั@งใจจะจ่ายชาํระหนี@ สินและสินทรัพยภ์าษีเงิน

บนัดว้ยยอดสุทธิ หรือตั@งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี@ สินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื�อเสียภาษีเงินได้
นทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั



บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิ@นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้
จริง 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
บริษทัจะบนัทึกเงินรับที�เกินกวา่มูลค่าที�จดทะเบียนไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน สุทธิดว้ยตน้ทุ
ในการออกหุน้และผลประโยชนท์างภาษีที�เกี�ยวขอ้ง 

การจ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ ไดอ้นุมติัการ
จ่ายเงินปันผล 

กาํไรต่อหุน้ขั@นพื@นฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั@นพื@นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ย
และชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการนํากาํไรสุทธิสําหรับปีหารดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัสิ@นปีกับ
จาํนวนหุน้สามญัที�บริษทัตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกั ตามระยะเวลาที�สมมติวา่มีการแปลงหุน้เกิดขึ@น ณ วนัที�ออกหุน้สามญัเทียบเท่า

ส่วนงานดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั 
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ@นจากส่วนงานดาํเนินงานนั@นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุ สมผล 

ประมาณการหนี@ สินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยที์�อาจจะเกิดขึ@น
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี@ สินและค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงิน เมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาร
ผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัที�ค่อนขา้งแน่นอนที�มีผลสืบเนื�องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งอาจทาํให้บริษทั
ตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนันั@น และจาํนวนที�ตอ้งชดใชด้ังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ@นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก 
 

4. ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สิ
สินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�อาจจะเกิดขึ@น ซึ�งผลที�เกิดขึ@นจริงอาจแตกต่างจากจาํนวนที�ไดป้ระมาณการไว้

 

 

 

82 

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิ@นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้

บริษทัจะบนัทึกเงินรับที�เกินกวา่มูลค่าที�จดทะเบียนไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน สุทธิดว้ยตน้ทุ
ในการออกหุน้และผลประโยชนท์างภาษีที�เกี�ยวขอ้ง  

เงินปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ ไดอ้นุมติัการ

คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกัที�ออกจาํหน่าย

กาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการนํากาํไรสุทธิสําหรับปีหารดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัสิ@นปีกับ
จาํนวนหุน้สามญัที�บริษทัตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) ทั@งสิ@นใหเ้ป็นหุ้นสามญั โดยวิธี
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกั ตามระยะเวลาที�สมมติวา่มีการแปลงหุน้เกิดขึ@น ณ วนัที�ออกหุน้สามญัเทียบเท่า

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ถึงรายการที�เกิดขึ@นจากส่วนงานดาํเนินงานนั@นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่ง

ประมาณการหนี@ สินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยที์�อาจจะเกิดขึ@น 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี@ สินและค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงิน เมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาร
ผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัที�ค่อนขา้งแน่นอนที�มีผลสืบเนื�องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งอาจทาํให้บริษทั
ตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนันั@น และจาํนวนที�ตอ้งชดใชด้ังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ@นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เมื�อมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน

ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์ หนี@ สิน และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�อาจจะเกิดขึ@น ซึ�งผลที�เกิดขึ@นจริงอาจแตกต่างจากจาํนวนที�ไดป้ระมาณการไว้

 

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิ@นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้

บริษทัจะบนัทึกเงินรับที�เกินกวา่มูลค่าที�จดทะเบียนไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน สุทธิดว้ยตน้ทุน

เงินปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ ไดอ้นุมติัการ

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกัที�ออกจาํหน่าย

กาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการนํากาํไรสุทธิสําหรับปีหารดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัสิ@นปีกับ
ทั@งสิ@นใหเ้ป็นหุ้นสามญั โดยวิธี

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกั ตามระยะเวลาที�สมมติวา่มีการแปลงหุน้เกิดขึ@น ณ วนัที�ออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ถึงรายการที�เกิดขึ@นจากส่วนงานดาํเนินงานนั@นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่ง

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี@ สินและค่าใชจ่้ายไวใ้นงบการเงิน เมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัที�ค่อนขา้งแน่นอนที�มีผลสืบเนื�องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งอาจทาํให้บริษทั
ตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนันั@น และจาํนวนที�ตอ้งชดใชด้ังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

เมื�อมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติฐานหลาย
หนี@ สิน และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั

สินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�อาจจะเกิดขึ@น ซึ�งผลที�เกิดขึ@นจริงอาจแตกต่างจากจาํนวนที�ไดป้ระมาณการไว ้



4.1 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ
4.1.1 การดอ้ยค่าของลูกหนี@

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึก
จากการที�ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี@  ค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญนั@นเป็นการประเมินบนพื@นฐานจาก 
ความไม่แน่นอนในการรับชาํระหนี@ พิจารณาโดยผูบ้ริหาร

4.1.2 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
บริษทัพิจารณาค่าเ
อยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ� งความมีสาระสําคญัและระยะเวลานั@นขึ@นอยูก่บัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร 

4.1.3 ค่าเผื�อสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเสื�อมคุณภาพ
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณก
ถึงการด้อยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั@นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื�อมสภาพของสินคา้คงเหลือประเภทต่างๆ

4.1.4 อาคาร อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะทบทวนค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เมื�อ
อายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไ

4.1.5 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เมื�อพบวา่มูลค่ายุติธรรมของ
ดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ�งความมีสาระสาํคญัและระยะเวลานั@นขึ@นอยู่
กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.1.6 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ� งข้อ
สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด จาํนวนเงินเดือนที�คาดวา่จะเพิ�มขึ@นใน
อนาคต อตัรามรณะและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์  อยา่ง
จากงานที�เกิดขึ@นจริงนั@นอาจแตกต่างไปจากที�ประมาณไว้

 

4.1.7 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทาํ
กาํไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยที�นํามาหักกับผลแตกต่
ประโยชน์ได้ นอกจากนั@ น ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของ
ขอ้จาํกดัทางดา้นเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของ
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ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ มีดงันี@  
การดอ้ยค่าของลูกหนี@  
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหนี@อนัเกิดมา
จากการที�ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี@  ค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญนั@นเป็นการประเมินบนพื@นฐานจาก 
ความไม่แน่นอนในการรับชาํระหนี@ พิจารณาโดยผูบ้ริหาร 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
บริษทัพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เมื�อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลง
อยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ� งความมีสาระสําคญัและระยะเวลานั@นขึ@นอยูก่บัดุลยพินิจ

ค่าเผื�อสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเสื�อมคุณภาพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการค่าเผื�อสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเสื�อมคุณภาพเพื�อให้สะทอ้น
ถึงการด้อยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั@นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ
เสื�อมสภาพของสินคา้คงเหลือประเภทต่างๆ 

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการให้ผลประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะทบทวนค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เมื�อ
อายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านอีกต่อไป 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เมื�อพบวา่มูลค่ายุติธรรมของ
ดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ�งความมีสาระสาํคญัและระยะเวลานั@นขึ@นอยู่
กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ� งข้อ
สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด จาํนวนเงินเดือนที�คาดวา่จะเพิ�มขึ@นใน
อนาคต อตัรามรณะและปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์  อยา่งไรก็ตาม
จากงานที�เกิดขึ@นจริงนั@นอาจแตกต่างไปจากที�ประมาณไว ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทาํ
กาํไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยที�นํามาหักกับผลแตกต่
ประโยชน์ได้ นอกจากนั@ น ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของ
ขอ้จาํกดัทางดา้นเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษีอากร 

 

ค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหนี@อนัเกิดมา
จากการที�ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี@  ค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญนั@นเป็นการประเมินบนพื@นฐานจาก 

ผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เมื�อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวลดลง
อยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ� งความมีสาระสําคญัและระยะเวลานั@นขึ@นอยูก่บัดุลยพินิจ

ารค่าเผื�อสาํหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเสื�อมคุณภาพเพื�อให้สะทอ้น
ถึงการด้อยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั@นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการ

ห้ผลประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะทบทวนค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เมื�อ
อายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เมื�อพบวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ�งความมีสาระสาํคญัและระยะเวลานั@นขึ@นอยู่

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ� งข้อ
สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด จาํนวนเงินเดือนที�คาดวา่จะเพิ�มขึ@นใน

ไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทาํ
กาํไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยที�นํามาหักกับผลแตกต่างชั�วคราวที�สามารถใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากนั@ น ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือ



5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  
 

 

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
    - บญัชีกระแสรายวนั 

- บญัชีออมทรัพย ์

รวม 
 

ยอดเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 
  
 

 

 
สกลุเงินบาท 
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

รวม 
 

6. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั
บริษทัมีรายการบญัชีที�เกิดขึ@นกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลและบริษทัเหล่านี@ เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีการถือหุ้
และ/หรือกรรมการร่วมกนั ดงันั@น งบการเงินนี@ จึงแสดงผลของรายการเหล่านี@ ตามมูลฐานที�พิจารณาร่วมกนัระหวา่ง
บริษทักบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งบางกรณีอาจใชเ้กณฑ์ที�แตกต่างจากรายการกบับุคคลและกิจการที�ไม่
เกี�ยวขอ้งกนั 
ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือบริษทัที�เ

ชื�อบริษทั
 
บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั 
บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั 
บริษทั ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จาํกดั 
บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 
บริษทั เอส เอม็ เค อุตสาหกรรม จาํกดั 
บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 
บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 
บริษทั สยามพลาสวดู จาํกดั 
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 
รายการระหวา่งบุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

84 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 2559 2560

139,690 128,702 100
  

12,022,761 19,762,902 5,417
39,135,745 35,782,137 35,264

51,298,196 55,673,741 40,782,534

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกุลเงนิตราไดด้งันี�
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 2559 2560

   
47,985,505 40,622,910 37,469,843

3,312,691 15,050,831 3,312

51,298,196 55,673,741 40,782,534

รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีที�เกิดขึ@นกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลและบริษทัเหล่านี@ เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีการถือหุ้

หรือกรรมการร่วมกนั ดงันั@น งบการเงินนี@ จึงแสดงผลของรายการเหล่านี@ ตามมูลฐานที�พิจารณาร่วมกนัระหวา่ง
บริษทักบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งบางกรณีอาจใชเ้กณฑ์ที�แตกต่างจากรายการกบับุคคลและกิจการที�ไม่

ความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี@  
ชื�อบริษทั  ลกัษณะความสมัพนัธ์

  
 บริษทัยอ่ย 
 บริษทัยอ่ย 
 บริษทัยอ่ย 
 กรรมการร่วมกนั 
 กรรมการร่วมกนั 
 กรรมการร่วมกนั 
 กรรมการร่วมกนั 
 กรรมการร่วมกนั 
 กรรมการร่วมกนั 
 ญาติของกรรมการ 

รายการระหวา่งบุคคลและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มดีงันี�

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

100,000 100,000 
  

7,553 19,696,571 
264,981 35,782,137 

2,534 55,578,708 

จดัตามประเภทสกุลเงนิตราไดด้งันี� 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

 
469,843 40,527,877 
312,691 15,050,831 

2,534 55,578,708 

บริษทัมีรายการบญัชีที�เกิดขึ@นกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลและบริษทัเหล่านี@ เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีการถือหุ้น
หรือกรรมการร่วมกนั ดงันั@น งบการเงินนี@ จึงแสดงผลของรายการเหล่านี@ ตามมูลฐานที�พิจารณาร่วมกนัระหวา่ง

บริษทักบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งบางกรณีอาจใชเ้กณฑ์ที�แตกต่างจากรายการกบับุคคลและกิจการที�ไม่

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

มดีงันี� 



 
 

 

รายการกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

 
รายไดข้ายสินคา้ 
   - บริษทัยอ่ย 
   - บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวม 

 
ซื@อวตัถุดิบ 
   - บริษทัยอ่ย 
   - บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวม 

 
ค่าเช่ารับ 
   - บริษทัยอ่ย 
   - บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวม 

 
ค่าบริการรับ 
   - บริษทัยอ่ย 
   - บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวม 

 
ค่าบริการจ่าย 
   - บริษทัยอ่ย 

 
รายไดข้ายสินทรัพย ์
   - บริษทัยอ่ย 

 
รายไดเ้งินปันผล 
   - บริษทัยอ่ย 

 
ค่าเช่าจ่าย 
    - กรรมการบริษทั 

 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารที�สาํคญั

ผลประโยชน์ระยะสั@นของกรรมการและผูบ้ริหาร
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 งบการเงินรวม 

นโยบาย                      
การกาํหนดราคา 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที�

รายการกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 2560 2559 

   
   

ตามที�ตกลงร่วมกนั        -           - 
ตามที�ตกลงร่วมกนั 26,688,824 10,747,560 

 26,688,824 10,747,560 

   
   

ตามที�ตกลงร่วมกนั         -          - 

ตามที�ตกลงร่วมกนั 496,666 455,572 

 496,666 455,572 

   
   

ตามที�ตกลงร่วมกนั         -          - 

ตามที�ตกลงร่วมกนั 102,150          - 

 102,150          - 

   
   

ตามที�ตกลงร่วมกนั 16,000          - 

ตามที�ตกลงร่วมกนั 168,673          - 

 184,673          - 

   
   

ตามที�ตกลงร่วมกนั        -          - 

   
   

ตามที�ตกลงร่วมกนั        -           - 

   
   

ตามมติที�ประชุม 
ผูถื้อหุ้น        -           - 

   
   

ตามที�ตกลงร่วมกนั 108,000 108,000 

   

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารที�สาํคญั   
ผลประโยชน์ระยะสั@นของกรรมการและผูบ้ริหาร 6,640,768 6,531,194 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 2559 

  
  

2,107,028 58,900 
26,688,124 10,747,560 

28,795,152 10,806,460 

  
  

3,373,980 3,404,055 
359,064 316,955 

3,733,044 3,721,010 

  
  

1,666,000 1,656,000 
102,150      - 

1,768,150 1,656,000 

  
  
16,000          - 

168,673          - 

184,673          - 

  
  

338,832 348,816 

  
  

2,340,935         - 

  
  

      - 2,210,144 

  
  

108,000 108,000 

 

  
5,420,439 5,748,294 



 
 

 

รายการกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

รวม 

 

ยอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

 
 

รายการกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

 
ลูกหนี@การคา้  

- บริษทัยอ่ย 

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวม 

 
ลูกหนี@ อื�น  

- บริษทัยอ่ย 
 
เจา้หนี@การคา้  

- บริษทัยอ่ย 
- บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวม 
 
 
เจา้หนี@ อื�น 

- บริษทัยอ่ย 
 
ผูบ้ริหารสาํคญั 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

นโยบาย                      
การกาํหนดราคา 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 

รายการกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 2560 2559 

   
61,996 61,996 

6,702,764 6,593,190 

ยอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559

  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ารกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  2560 2559 

   
   
      -      - 11,443,593

 638,299 1,135,314 

 638,299 1,135,314 12,081,143

   
   

      -      - 

   
   
      -      - 
 110,327 86,768 

 110,327 86,768 

   
   
   

      -      - 

   
   

 363,444 301,448 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 31 ธนัวาคม 

2560 2559 

  
55,596 55,596 

5,476,035 5,803,890 

2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
  

11,443,593 2,595 
637,550 1,135,314 

12,081,143 1,137,909 

  
  

1,059,708 295,320 

  
  

495,945 552,120 
80,648 59,171 

576,593 611,291 

  
  
  

51,578 52,079 

  
  

331,574 275,978 



7. เงินลงทุนชั�วคราว – สุทธิ 
 
 

 
เงินลงทุนชั�วคราว  

กองทุนรวม 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ@นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

รวม 

 

ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั�วคราว

 
 

 
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที� 1 มกราคม 
ซื�อ 
ขาย 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 
ปรบัปรุงมลูค่าตามมลูค่ายุตธิรรม –
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

 

8. ลูกหนี@การคา้ – สุทธิ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559

 
 

 

ลูกหนี@การคา้ – ลูกคา้ทั�วไป 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
เกินกาํหนดชาํระ : 

ไม่เกิน 3 เดือน 
3 – 6 เดือน 
6 – 12 เดือน 
มากกวา่ 12 เดือน 

รวม 
หกั ค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ 

สุทธิ 
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560 

3,019
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ@นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

3,021

เงินลงทุนชั�วคราวมีการเปลี�ยนแปลงดงันี@  

งบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั

 2560 

 23,379,456
234,440

(255,090,158)
289,806

– กาํไรที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ 
ธนัวาคม 3,021

2559 ลูกหนี@การคา้ แยกตามอายหุนี@ ที�คา้งชาํระมีดงันี@  

  
งบการเงินรวม 

2560 2559 

  
69,752,964 78,538,220 

  
15,989,214 13,186,733 

437,140 417,015 
75,073 1,210,824 

1,547,057 1,203,300 

87,801,448 94,556,092 
(761,235) (959,871) 

87,040,213 93,596,221 

  

 

 (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2559 

   
019,104  23,355,196 

2,214  24,260 
021,318  23,379,456 

  (หน่วย : บาท) 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559 

   
23,379,456  2,871,820 

440,000  283,970,000 
(255,090,158)  (263,800,000) 

289,806  313,376 
2,214  24,260 

021,318  23,379,456 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
60,286,996 68,804,579 

  
15,592,089 13,090,554 

289,662 417,015 
75,073 1,210,824 

1,547,057 1,203,300 

77,790,877 84,726,272 
(761,235) (959,871) 

77,029,642 83,766,401 

  



 
 

 

ลูกหนี@การคา้ – กิจการที�เกี�ยวขอ้ง  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
เกินกาํหนดชาํระ : 

ไม่เกิน 3 เดือน 
3 – 6 เดือน 

สุทธิ 

 

ในระหวา่งปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 
 

 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม  
บวก ตั@งค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ 
หกั กลบัรายการค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 

9. สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 
 

 
 

 

 
วตัถุดิบ 
สินคา้ระหวา่งผลิต 
สินคา้สาํเร็จรูป 
วสัดุสิ@นเปลือง 
นํ@ามนัเชื@อเพลิง 
บรรจุภณัฑ ์
สินคา้ระหวา่งทาง 

รวม 

หกั ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าลดลง

สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 2559 2560

  
348,249 910,314 3,298,624

  
290,050 225,000 8,762,238

        -          - 
638,299 1,135,314 12,081,143

ธนัวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ มีดงัต่อไปนี@

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 

959,871
               - 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ (198,636)

 761,23

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 2559 2560

  
18,600,429 21,149,517 18,156
11,626,184 12,833,875 9,526
23,262,802 23,404,800 16,098

3,049,190 2,953,208 2,697
423,318 211,698 423

3,087,618 3,198,627 3,087
   4,041,950          -    4,041

64,091,491 63,751,725 54,03

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าลดลง (683,167) (372,771) (215

63,408,324 63,378,954 53,816

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
3,298,624 910,314 

  
8,762,238 227,595 

20,281         - 

12,081,143 1,137,909 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญ มีดงัต่อไปนี@  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2559 

  
959,871 170,193 

799,678 
(198,636) (10,000) 

235 959,871 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
156,931 20,949,346 
526,867 11,575,348 
098,145 20,878,930 
697,263 2,567,431 
423,318 211,698 
087,618 3,198,627 
041,950          - 

032,092 59,381,380 
215,738) (5,892) 

816,354 59,375,488 



 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในตน้ทุนขายสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที�

 
 

 

 
ตน้ทุนขาย 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 
    ที�คาดวา่จะไดรั้บ 
กลบัรายการการปรับลดมูลค่า 

สุทธิ 

 

ในระหวา่งปี รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าลดลง มีดงัต่อไปนี@

 
 
 
 
ยอดคงเหลือตน้ปี 
เพิ�มขึ@น 
ลดลง 
ยอดคงเหลือสิ@นปี 

 

 

10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 
 

บริษทั ประเภทกิจการ

  
บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์

พาร์ท จาํกดั 
 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์าก
ยางพาราและยางเทียมสาํหรับ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์

บริษทั แมสเคซี� เทรด
ดิ@ง จาํกดั 

จดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต์

บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอ
ยี� ฟิวชั�น จาํกดั 

วิจยั ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์
และระบบส่งกระแสไฟฟ้าแบบ
ไร้สาย 

รวม  
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ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในตน้ทุนขายสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเ

2560 2559 

  
745,405,209 713,072,754 695,297,918

 
327,464 

 
97,380 

(17,068) (161,751) 

745,715,605 713,008,383 695

ในระหวา่งปี รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าลดลง มีดงัต่อไปนี@

งบการเงินรวม  
2560  2559  

    
372,771  437,142  
327,464  97,380  
(17,068)  (161,751)  
683,167  372,771  

   
 

ทุนชาํระแลว้ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ประเภทกิจการ 2560 2559 2560 2559

   
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์าก

ยางพาราและยางเทียมสาํหรับ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 6,100 6,100 91.77 91.77

จดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต ์
1,000        - 50.00        

วิจยั ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์
และระบบส่งกระแสไฟฟ้าแบบ

6,000        - 50.00        

   

 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี@  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
695,297,918 670,833,639 

 
226,914 

 
46,926 

(17,068) (109,371) 

695,507,764 670,771,194 

ในระหวา่งปี รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าลดลง มีดงัต่อไปนี@  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560  2559 
   

5,892  68,337 
226,914  46,926 
(17,068)  (109,371) 
215,738  5,892 

(หน่วย : พนับาท) 
สดัส่วนการถือหุ้น  

 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั             

(วิธีราคาทุน) 
2559 2560 2559 

   

91.77 5,598 5,598 

       - 500        - 

       - 3,000        - 

 9,098 5,598 



ตามที�กล่าวในหมายเหตุขอ้ 2 ในระหวา่งปี
ตดัสินใจในเรื�องสําคญัในการบริหารงานของบริษทั แมสเคซี�  เทรดดิ@ง จาํกัด ดังนั@นบริษทัจึงพิจารณาว่า บริษทั 
แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย และเริ�มจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง 
จาํกดั ตั@งแต่วนัที� 10 พฤศจิกายน 2560

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั@ งที� 
ร่วมกบัผูร่้วมลงทุนอีก 4 คน จดัตั@งบริ
สามญั 600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ 
แบบไร้สาย ภายใตข้อ้ตกลงร่วมลงทุนบริษทัจะมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่า
ทั@งหมด (หุ้นสามญัจาํนวน 300,000
ดงักล่าวจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมื�อวนัที� 
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั@นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั@น
ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั และสรุปวา่บริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานโดยรวม ดงันั@นบริษทัจึ
เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย 
 

11. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  

  
บริษทั ประเภทกิจการ 

  
บริษทั แมสเคซี� 

เทรดดิ@ง จาํกดั 
จดัจาํหน่ายยาง

รถจกัรยานยนต ์

 
เมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูร่้วมลงทุนอีก 
จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของจาํนวนหุน้ทั@งหมด บริษทัไดพิ้จารณาขอ้เท็จจริงตามเงื�อนไขการใชสิ้ทธิในการออก
เสียงและขอ้ตกลงอื�นๆตามสัญญา สรุปว่าบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมในนโยบายดงักล่าว ดงันั@นบริษทั
จึงถือวา่บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั เป็นบริษทัร่วมและรับรู้เงินลงทุนต
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ในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดมี้การเปลี�ยนแปลงการบริหารจดัการรวมถึงการมีอาํนาจ
ตดัสินใจในเรื�องสําคญัในการบริหารงานของบริษทั แมสเคซี�  เทรดดิ@ง จาํกัด ดังนั@นบริษทัจึงพิจารณาว่า บริษทั 

ยอ่ย และเริ�มจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง 
2560   

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั@ งที� 3/2560 เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทั
คน จดัตั@งบริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 

หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท) เพื�อวิจยั ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบส่งกระแสไฟฟ้า
แบบไร้สาย ภายใตข้อ้ตกลงร่วมลงทุนบริษทัจะมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว เป็นอตัราร้อยละ 

300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,
ดงักล่าวจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมื�อวนัที� 3 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษทัไดพิ้จารณาวา่บริษทัไดเ้ปิดรับ

อบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั@นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั@น
ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั และสรุปวา่บริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานโดยรวม ดงันั@นบริษทัจึงถือวา่บริษทั   

  

ทุนชาํระแลว้ 
สดัส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

งบการเงินเฉพาะ             
ของบริษทั 

(วิธีราคาทุน) 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

     

        - 
 

1,000        - 
 

50.00        - 500

บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูร่้วมลงทุนอีก 2 คน ร่วมกนัจดัตั@งบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง 
1,000,000 บาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไว ้หุ้นละ 100
ของจาํนวนหุน้ทั@งหมด บริษทัไดพิ้จารณาขอ้เท็จจริงตามเงื�อนไขการใชสิ้ทธิในการออก

นๆตามสัญญา สรุปว่าบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมในนโยบายดงักล่าว ดงันั@นบริษทั

แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั เป็นบริษทัร่วมและรับรู้เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม

 

บริษทัไดมี้การเปลี�ยนแปลงการบริหารจดัการรวมถึงการมีอาํนาจ
ตดัสินใจในเรื�องสําคญัในการบริหารงานของบริษทั แมสเคซี�  เทรดดิ@ง จาํกัด ดังนั@นบริษทัจึงพิจารณาว่า บริษทั     

ยอ่ย และเริ�มจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง 

คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้บริษทั
เอ็นเนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท (หุ้น

เพื�อวิจยั ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบส่งกระแสไฟฟ้า
ว เป็นอตัราร้อยละ 50 ของหุ้น

3,000,000 บาท) บริษทั
ทไดพิ้จารณาวา่บริษทัไดเ้ปิดรับ

อบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั@นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั@น
ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั และสรุปวา่บริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจ

งถือวา่บริษทั   เอ็น.ดี. เอ็น

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะ             

งบการเงินรวม 
(วิธีส่วนไดเ้สีย) 

 2560 2559 

   

500        - 438 

งบริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง 
100 บาท) โดยบริษทัถือ

ของจาํนวนหุน้ทั@งหมด บริษทัไดพิ้จารณาขอ้เท็จจริงตามเงื�อนไขการใชสิ้ทธิในการออก
นๆตามสัญญา สรุปว่าบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมในนโยบายดงักล่าว ดงันั@นบริษทั
ามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  



รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
 

 
 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม
หกั ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย
     โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 
12.  ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

บริษทัยอ่ยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�เป็นสาระสาํคญัมีดงันี@
 

 
 

บริษทั 

 
บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 
บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง จาํกดั 
บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั

รวม 

 
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมใน

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี@

 
 

งบการเงินรวม
(วธีิส่วนไดเ้สีย

มกราคม 2560 438
ของบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (231)

โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน 

ธนัวาคม 2560                -

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม  
ยที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�เป็นสาระสาํคญัมีดงันี@  

  
สดัส่วนการถือหุ้นของ             

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
จดัสรรให้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม 

2560 2559 2560 2559 

   
 8.23% 8.23% 340 311

50.00%      - (117)       - 
เอน็เนอยี� ฟิวชั�น จาํกดั 50.00%      - (75)       - 

  148 311

ใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในระหวา่งปี 2559 จาํนวน 198,281

 

มีดงันี@  

 (หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 
วธีิส่วนไดเ้สีย) 

 งบการเงินเฉพาะ 
ของบริษทั  
(ราคาทุน) 

   
438  500 

(231)               - 
207  (500) 

-               - 

(หน่วย : พนับาท) 

จดัสรรให้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมสะสม 

2560 2559 

   
311 1,328 988 

91         - 
1,445         - 

311 2,864 988 

198,281 บาท  



สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ย ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั มีดงันี@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทั เอน็

  
 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 

  
รวมรายได ้
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
หนี@ สินหมุนเวียน 
หนี@ สินไม่หมุนเวยีน 

สินทรัพยสุ์ทธิ 

 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
หกั ลูกหนี@ค่าหุน้ของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - สุทธิ 

 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงินสดเพิ�มขึ@น (ลดลง)  สุทธิ 
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สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ย ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั มีดงันี@  

บริษทั เอน็. ดี. อินเตอร์
พาร์ท จาํกดั 

บริษทั แมสเคซี� เทรดดิ@ง 
จาํกดั 

บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอ
ยี� ฟิวชั�น จาํกดั

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2560 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ตั@งแตว่นัที� 10 พฤศจิกายน 
2560 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 

สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีตั@งแต่วนัที� 

พฤศจิกายน 2560 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

 
64,172 2,818                                         
3,794 (117) 

340 (117) 

4,134 (234) (150)

  
16,620 11,742 5,919
11,545 64                                  

(11,560) (11,625) 
(465)                                   -                                                

16,140 181 5,851

  
1,328 91 2,925

                       -                                                 -               (1,480

1,328 91 1,445

  
11,062 (2,261) (1,889)
(7,080)                                   -  4,520

11                                  -                                  

3,993 (2,261) 2,631

 

เอน็เนอ
ยี� ฟิวชั�น จาํกดั 

บริษทั เอน็. ดี. 
อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 

สาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีตั@งแต่วนัที� 3 

2560 ถึง
2560 

 
 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2559 

  
                                        - 56,589 

(75) 3,470 
(75) 311 

(150) 3,781 

  
5,919 14,547 

                                 - 6,863 
(68) (9,011) 

                                 - (394) 

5,851 12,005 

  
2,925 988 

(1,480)                           - 

1,445 988 

  
(1,889) 6,330 

4,520 (1,143) 
                        - (5,099) 

2,631 88 



13. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
 
 

  
  
 ที�ดินและส่วน

ปรับปรุงที�ดิน

  

ราคาทุน  
1 มกราคม 2559 33,305,828
ซื@อเพิ�ม            - 
จาํหน่าย           - 

โอนเขา้ / (โอนออก)           - 

31 ธนัวาคม 2559 33,305,828
ซื@อเพิ�ม            -    
จาํหน่าย           - 
เพิ�มขึ@นจากการจดัทาํงบ

การเงินรวม           - 

โอนเขา้ / (โอนออก)           - 

31 ธนัวาคม 2560  33,305,828 

 
ค่าเสื�อมราคาสะสม 
1 มกราคม 2559          - 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี          - 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที�จาํหน่าย         - 

โอนเขา้ / (โอนออก)         - 

31 ธนัวาคม 2559         - 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี         - 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ส่วนที�จาํหน่าย         - 
เพิ�มขึ@นจากการจดัทาํงบ

การเงินรวม         - 

โอนเขา้ / (โอนออก)         - 

31 ธนัวาคม 2560         - 

  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2559 33,305,828

31 ธนัวาคม 2560 33,305,828

 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2559 
ตน้ทุนขาย  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

    รวม  
 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2560 
ตน้ทุนขาย  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

    รวม  
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สุทธิ 
  

งบการเงินรวม 

    
 เครื�องจกัรและ  เครื�องตกแต่ง 

ที�ดินและส่วน
ที�ดิน 

อาคารและสิ�ง
ปลูกสร้าง 

เครื�องมือ
เครื�องใช้โรงงาน 

อุปกรณ์ 
โรงงาน 

และเครื�องใช้ 
สาํนกังาน ยานพาหนะ

     

     
33,305,828 285,904,453 352,374,817 41,410,282 10,172,559 21,441,534

829,747 60,889,565 5,734,637 316,627 
         - (1,582,856) (1,955,394) (410,188) (3,994,221)
1,477,570 8,137,325 (361,935) (571,247) 

33,305,828 288,211,770 419,818,851 44,827,590 9,507,751 24,452,113
  1,607,850   9,953,022   3,632,222   310,839  

          -  (330,000)         -          - 

         -            -        -  77,100  
 392,500   582,000   (1,169,228)  (30,748) 

33,305,828   290,212,120  430,023,873   47,290,584   9,864,942   24,772,445 

  
     

84,295,727 178,339,222 23,703,621 4,698,198 12,184,392
10,826,622 16,192,226 3,689,501 869,908 

        - (1,367,229) (1,954,055) (400,792) (3,984,080)
        - (288,659) (249,197) (450,285) 

95,122,349 192,875,560 25,189,870 4,717,029 
10,921,687  17,520,552  4,085,849  830,472  

            -  (280,012)          -            - 

           -               -        -      10,678  
           - (239,199) (791,049) (28,618) 

106,044,036 209,876,901 28,484,670 5,529,561 11,213,081

    
   

33,305,828 193,089,421 226,943,291 19,637,720 4,790,722 14,670,260

33,305,828 184,168,084 220,146,972 18,805,914 4,335,381 13,559,364

    
   
   

   

   
    

   
   

   

   

 

(หน่วย : บาท) 

 สินทรัพย ์  
 ระหวา่งทาง  
 

ยานพาหนะ 
และระหวา่ง    

ก่อสร้าง 
 

รวม 

  

  
21,441,534 6,619,926 751,229,399 

7,004,800 6,179,882 80,955,258 
(3,994,221) (882,213) (8,824,872) 

      - (9,964,096) (1,282,383) 

24,452,113 1,953,499 822,077,402 
 940,187   9,490,887   25,935,007  

 (619,855)            -  (949,855) 

      -           -  77,100  
       -  (1,428,500)  (1,653,976) 

24,772,445   10,015,886  845,485,678  

 
   

12,184,392       - 303,221,160 
1,581,541       - 33,159,798 

(3,984,080)       - (7,706,156) 
      -       - (988,141) 

9,781,853       - 327,686,661 
1,912,797        - 35,271,357  

(481,569)       - (761,581) 

        -       -   10,678  
        -       - (1,058,866) 

11,213,081       - 361,148,249 

   
   

14,670,260 1,953,499 494,390,741 

13,559,364 10,015,886 484,337,429 

   
   
  30,004,930 

  3,154,868 

  33,159,798 

   
   
  31,872,577  

     3,398,780 

  35,271,357  



 

  
 

  
  
 ที�ดินและส่วน

ปรับปรุงที�ดิน 
อาคารและ

สิ�งปลูกสร้าง

ราคาทุน   
1 มกราคม 2559 33,305,828 283,986,096
ซื@อเพิ�ม             - 
จาํหน่าย            - 

โอนเขา้ / (โอนออก)            - 

31 ธนัวาคม 2559 33,305,828 286,293,413
ซื@อเพิ�ม             - 
จาํหน่าย            - 

โอนเขา้ / (โอนออก)            - 

31 ธนัวาคม 2560 33,305,828 288,293,763

  
ค่าเสื�อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2559            - 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี            - 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ตดัจาํหน่าย            - 

โอนเขา้ / (โอนออก)           - 

31 ธนัวาคม 2559           - 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี           - 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับ

ตดัจาํหน่าย           - 

โอนเขา้ / (โอนออก)           - 

31 ธนัวาคม 2560           - 104,871,196

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2559 33,305,828 192,247,944

31 ธนัวาคม 2560 33,305,828 183,422,567

  
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2559  
ตน้ทุนขาย   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   

    รวม   
  
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 2560  
ตน้ทุนขาย  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

    รวม  

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
จาํนวน 106.19 ลา้นบาท และ 98.25 
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

     
 เครื�องจกัร  เครื�องตกแต่ง  

อาคารและ 
สิ�งปลูกสร้าง 

และเครื�องมือ 
เครื�องใช้โรงงาน 

อุปกรณ์ 
โรงงาน 

และอุปกรณ์ 
สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ

    
283,986,096 331,446,344 33,839,802 9,376,355 20,507,883

829,747 60,207,324 5,292,417 308,127 6,990,500
           - (330,500) (300) (22,660) (3,994,221)

1,477,570 8,137,326 (361,935) (571,248)        - 

286,293,413 399,460,494 38,769,984 9,090,574 23,504,162
1,607,850 6,108,019 2,749,967 297,233 940,187

           - (2,759,906)            -            - (619,855)
392,500 582,000 (1,169,229) (30,747)        - 

288,293,763 403,390,607 40,350,722 9,357,060 23,824,494

    
    

83,315,365 162,490,162 17,781,862 4,636,815 11,141,321
10,730,104 14,126,604 3,127,252 818,608 1,447,433

            - (115,654)         - (13,287) (3,984,080)
            - (288,659) (249,196) (450,284)        - 

94,045,469 176,212,453 20,659,918 4,991,852 8,604,674
10,825,727 16,177,315 3,403,303 807,886 1,779,980

           - (405,925)             -             - (481,569)
           - (239,199) (791,049) (28,618)       - 

104,871,196 191,744,644 23,272,172 5,771,120 9,903,085

   
192,247,944 223,248,041 18,110,066 4,098,722 14,899,488

183,422,567 211,645,963 17,078,550 3,585,940 13,921,409

   
  
  

  

  
   

  
  
  

  

2559 บริษทัมีสินทรัพยซึ์�งหกัค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ราคาทุน
98.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

(หน่วย : บาท) 

สินทรัพย ์  
ระหวา่งทาง  

ยานพาหนะ 
และระหวา่ง    

ก่อสร้าง 
 

รวม 

  
20,507,883 6,619,927 719,082,235 

6,990,500 6,179,882 79,807,997 
(3,994,221) (882,213) (5,229,894) 

 (9,964,096) (1,282,383) 

23,504,162 1,953,500 792,377,955 
940,187 9,490,886 21,194,142 

(619,855)            - (3,379,761) 
 (1,428,500) (1,653,976) 

23,824,494 10,015,886 808,538,360 

   
   

11,141,321             - 279,365,525 
1,447,433             - 30,250,001 

(3,984,080)             - (4,113,021) 
             - (988,139) 

8,604,674             - 304,514,366 
1,779,980             - 32,994,211 

(481,569)             - (887,494) 
             - (1,058,866) 

9,903,085             - 335,562,217 

  
14,899,488 1,953,500 487,863,589 

13,921,409 10,015,886 472,976,143 

  
  
   27,280,540  

 2,969,461 

 30,250,001 

  
  
 29,750,834 
 3,243,377 

 32,994,211 

บริษทัมีสินทรัพยซึ์�งหกัค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ราคาทุน



ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 
46.82 ลา้นบาท และ 49.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างไดถู้กจดจาํนองเพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื�อจากธนาคารแห่งหนึ�ง ดงัที�กล่าวใน
หมายเหตุขอ้ 15 และ 17 
 

14. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์– สทุธิ
 
 

 

ราคาทุน 
1 มกราคม 2559 
ซื@อเพิ�ม  
โอนเขา้ / (โอนออก) 

31 ธนัวาคม 2559 
ซื@อเพิ�ม  

31 ธนัวาคม 2560 

 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม 
1 มกราคม 2559 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 

31 ธนัวาคม 2559 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 

31 ธนัวาคม 2560 

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
31 ธนัวาคม 2559 

31 ธนัวาคม 2560 

 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2560 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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และ 2559 เครื� องจกัร และยานพาหนะของบริษทัซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนรวม 
ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างไดถู้กจดจาํนองเพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื�อจากธนาคารแห่งหนึ�ง ดงัที�กล่าวใน

สทุธ ิ

งบการเงิน

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระหวา่ง

ติดตั@ง

  
6,807,524 

419,470 
330,001 (

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            

 
 
 

 
 
 

 

 

ษทัซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนรวม 

ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างไดถู้กจดจาํนองเพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื�อจากธนาคารแห่งหนึ�ง ดงัที�กล่าวใน

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระหวา่ง

ติดตั@ง รวม 

 
330,001 7,137,525 

- 419,470 
(330,001) - 

- 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 

  
  
 1,319,311 

  
  
 1,383,242 

 

 



 
 

 

ราคาทุน 
1 มกราคม 2559 
ซื@อเพิ�ม  
โอนเขา้ / (โอนออก) 

31 ธนัวาคม 2559 
ซื@อเพิ�ม  

31 ธนัวาคม 2560 

 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม 
1 มกราคม 2559 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 

31 ธนัวาคม 2559 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 

31 ธนัวาคม 2560 

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
31 ธนัวาคม 2559 

31 ธนัวาคม 2560 

 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2560 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระหวา่ง

ติดตั@ง 

  
6,642,524 330,001

419,470 
330,001 (330,

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              - 

 
 
 

 
 
 

 

(หน่วย : บาท) 
เฉพาะของบริษทั 

คอมพิวเตอร์ระหวา่ง
รวม 

 
330,001 6,972,525 

- 419,470 
,001) - 

- 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 

  
  
 1,286,311 

  
  
 1,350,242 



15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระย
 

 
 

 

 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
ตั�วสญัญาใชเ้งิน 
หนี@ สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีทส์

รวม 

 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560และ 
และร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามลาํดบัซึ� งค ํ@าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดิ
หมายเหตุ 13 และคํ@าประกนัส่วนตวัโดยกรรมการของบริษทับางท่าน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560และ 2559
ร้อยละ 1.5 ต่อปี และอตัราดอกเบี@ยเท่ากบัเงินฝากปร
เบิกเกินบัญชีดังกล่าวคํ@ าประกันโดยการจดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั 
กรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน
 

16. หนี@ สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
 

 
 

 

หนี@ สินตามสญัญาเช่าการเงิน 
   จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 
   จะครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 

รวม 
หกั ดอกเบี@ยรอตดับญัชี 

 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

หนี@ สินตามสญัญาเช่าการเงิน – 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั@นจากธนาคาร 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 2559 

  
2,175,999 2,165,238         

45,000,000 46,000,000 45
หนี@ สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีทส์ 9,031,633 23,765,180 

56,207,632 71,930,418 54

และ 2559บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั@นจากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี@ ยร้อยละ
ต่อปี ตามลาํดบัซึ� งค ํ@าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั ตามที�กล่าวไวใ้น

และคํ@าประกนัส่วนตวัโดยกรรมการของบริษทับางท่าน 

2559บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี@ย
ต่อปี และอตัราดอกเบี@ยเท่ากบัเงินฝากประจาํส่วนที�เป็นหลกัประกนับวกร้อยละ

เบิกเกินบัญชีดังกล่าวคํ@ าประกันโดยการจดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั และคํ@ าประกันส่วนตวัโดย
กรรมการของบริษทัยอ่ยบางท่าน 

สุทธิ 

งบการเงินรวมและ

10,945,400
ปีแต่ไม่เกิน 5ปี 30,416,970

41,632,370
(3,281,504)

38,080,866
ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (9,484,149)

 สุทธิ 28,596,71

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
        - 12 

45,000,000 46,000,000 
9,031,633 23,765,180 

54,031,633 69,765,192 

ดงักล่าวมีอตัราดอกเบี@ ยร้อยละ3.85ต่อปี 
นและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั ตามที�กล่าวไวใ้น

ดงักล่าวมีอตัราดอกเบี@ยMOR ลบ
ะจาํส่วนที�เป็นหลกัประกนับวกร้อยละ 1 ต่อปีตามลาํดบัเงิน

และคํ@ าประกันส่วนตวัโดย

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและ งบการเงิน

เฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
10,945,400 10,846,234 
30,416,970 41,461,537 

41,632,370 52,307,771 
(3,281,504) (5,170,067) 

38,080,866 47,137,704 
(9,484,149) (9,011,562) 

8,596,717 38,126,142 



17. เงินกูย้มืระยะยาว 
เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินกูย้มืซึ�งบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 

 
  
  

 อตัราดอกเบี@ยต่อปี

  
วงเงินกู ้100 ลา้นบาท ปีที� 1 – 5 : MLR 

ร้อยละ 3.00
 

หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิ  

 
การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํห

 
 
 

 
 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 
หกั จ่ายคืนเงินกู ้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 
เงินกูย้มืระยะยาวคํ@าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 

ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน
หนี@ สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี@ ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ณ วนัที� 
ธนัวาคม 2560 บริษทัสามารถดาํรงอตัราส่วนหนี@ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี@
ใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
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เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินกูย้มืซึ�งบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 1 แห่งโดยมีรายละเอียดดงันี@

 
 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

อตัราดอกเบี@ยต่อปี เงื�อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 2560

  
5 : MLR ลบ

3.00 ต่อปี  
ผ่อนชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.65 ลา้น
บาท เริ� มชาํระในเดือน สิงหาคม 2558 จนถึง
เดือนมิถุนายน2563 เงินกู้ยืมส่วนที�เหลือจ่าย
คืนทั@งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

53,800,000

 (21,450,000

 32,350,000

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที�31 ธนัวาคม2560และ 2559 มีดงันี@  

 
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 

     73,600,000
(19,800,000

53,800,000

เงินกูย้มืระยะยาวคํ@าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 

ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน
ถือหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี@ ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ณ วนัที� 

บริษทัสามารถดาํรงอตัราส่วนหนี@ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี@

 

แห่งโดยมีรายละเอียดดงันี@  

(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

 
53,800,000 73,600,000 

21,450,000) (21,450,000) 

32,350,000 52,150,000 

 

 (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2559 
   

00  93,400,000 
000)  (19,800,000) 

53,800,000  73,600,000 

เงินกูย้มืระยะยาวคํ@าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทั ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน
ถือหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี@ ให้เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ณ วนัที� 31 

บริษทัสามารถดาํรงอตัราส่วนหนี@ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี@



18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
รายการเคลื�อนไหวภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับ

 
    

 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 
มกราคม 
ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 
ดอกเบี@ยจ่าย 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 
ธนัวาคม 

 

ขอ้สมมติหลกัที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รา
ธนัวาคม 2560และ 2559มีดงันี@  

 
    

 

 
อตัราคิดลด 
อตัราการเพิ�มขึ@นของเงินเดือน 
จาํนวนพนกังาน 

 

มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานถูกวดัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการ 

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
กพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 2559 

  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 1 

3,665,963 3,170,883 
425,952 400,331 
110,600 94,749 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 
4,202,515 3,665,963 

ขอ้สมมติหลกัที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

2560 2559 2560

  
ร้อยละ 3.2 ต่อปี ร้อยละ 3.2 ต่อปี ร้อยละ 3.2 

 ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 
685 คน 681 คน 

มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานถูกวดัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการ 

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้20 ปี 

 

2560และ 2559มีดงันี@  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
 

3,271,710 
 

2,842,234 
367,725 345,246 
97,983 84,230 

3,737,418 3,271,710 

ยงาน สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 

(หน่วย : ร้อยละ) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560 2559 

  
3.2 ต่อปี ร้อยละ 3.2 ต่อปี 

ร้อยละ 3 ต่อปี ร้อยละ 3 ต่อปี 
604 คน 608 คน 

มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานถูกวดัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการ  



ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงันี@

 
 
 
 
ตน้ทุนการบริการปีปัจจุบนั 
ดอกเบี@ยจ่ายสุทธิ 
รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

 
ตน้ทุนการใหบ้ริการในปัจจุบนัจะรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน และดอกเบี@ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�
กาํหนดไวณ้ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 
 
 

 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์
อตัราคิดลด 
การเพิ�มขึ@น (ลดลง) ของภาระผกูพั
พนกังาน 
 
การเพิ�มขึ@นของเงินเดือนในอนาคต
การเพิ�มขึ@น (ลดลง) ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

 
 

 

 

100 

ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงันี@  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560  2559  2560

    
425,952  400,331  367,725
110,600  94,749  97,983

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 536,552  495,080  465,708

ตน้ทุนการใหบ้ริการในปัจจุบนัจะรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน และดอกเบี@ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�

2560 เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี@  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั

เพิ�มขึ@น
ร้อยละ 1 

 
ลดลง 

ร้อยละ 1 

 

ร้อยละ 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์     

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
 

(478,933) 
  

569,933 
 

(415,116)

    
การเพิ�มขึ@นของเงินเดือนในอนาคต 

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
 

565,166 
  

(484,099) 
 

 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560  2559 
   

367,725  345,246 
97,983  84,230 

465,708  429,476 

ตน้ทุนการใหบ้ริการในปัจจุบนัจะรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน และดอกเบี@ยจ่ายสุทธิจะรวมอยูใ่น

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

เพิ�มขึ@น 
ร้อยละ 1 

 
ลดลง 
ร้อยละ 

1 
   
 

(415,116) 
  

493,826 

   
 

489,702 
  

(419,592) 



19. ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
19.1 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดรั้บรู้สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
 

 
 

 
 
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

รวม 

 
รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได ้มีดงันี@
 

 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษี
อตัราภาษี(ร้อยละ) 
ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี
ผลกระทบ : 

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษีและค่าใชจ่้าย

ที�หกัเพิ�มได ้
กาํไรจากกิจการไดรั้บส่งเสริมการ

ลงทุนที�ไดรั้บยกเวน้
       ขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ย
ภาษีเงินได ้
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ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

าษีเงินไดรั้บรู้สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 
งบการเงินรวม  

2560  2559  
   

2,393,151  11,516,839  
ญชี 1,561,588  1,556,465  

3,954,739  13,073,304  

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได ้มีดงันี@  

     
 งบการเงินรวม  
 2560  2559  

    
ภาษี 20,968,595  69,433,511  

20  20  
ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี 4,193,719  13,886,702  

    
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 374,480  612,674  

สียภาษีและค่าใชจ่้าย
(736,295)  (161,441)  

กาํไรจากกิจการไดรั้บส่งเสริมการ
ลงทุนที�ไดรั้บยกเวน้         -  (1,264,631)  

ขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ย 122,835          -  
3,954,739  13,073,304  

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560  2559 
  

1,514,000  10,665,564 
1,551,151  1,611,985 
3,065,151  12,277,549 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2560  2559 
   

16,593,810  67,128,539 
20  20 

3,318,762  13,425,708 
   

357,970  674,897 

(611,581)  (558,425) 

        -  (1,264,631) 
        -          - 

3,065,151  12,277,549 



19.1 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินทรัพยแ์ละหนี@ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี@

 
 

 

 

 
 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

จากค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญ 
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

ลดลง 
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
 

หนีFสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี: 
จากสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

จากผลต่างค่าเสื�อมราคา 

 

 
 

 

 

 
 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

จากค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญ 
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

ลดลง 
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
 

หนีFสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี: 
จากสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

จากผลต่างค่าเสื�อมราคา 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยแ์ละหนี@ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี@  

งบการเงินรวม 

 บนัทึกใน 

1 มกราคม 
2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น

  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:    

191,975 (39,727)      
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

74,554 62,079      
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 733,193 107,310      

  
   

จากสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (208,149) 208,149      
(8,553,857) (1,899,399)      

(7,762,284) (1,561,588)      

งบการเงินรวม 

 บนัทึกใน 

1 มกราคม 
2559 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น

  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:    

94,729 97,246          
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

13,667 60,887          
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 582,106 151,087 

  
   

จากสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   141,799 (349,948) 
(7,038,120) (1,515,737)          

(6,205,819) (1,556,465)          

 

(หน่วย : บาท) 
 

 
กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
31 ธนัวาคม 

2560 

  
  

     - 152,248 

     - 136,633 
     - 840,503 

  
  

     -           - 
     - (10,453,256) 

     - (9,323,872) 

(หน่วย : บาท) 
 

 
กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
31 ธนัวาคม 

2559 

  
  

         - 191,975 

         - 74,554 
- 733,193 
  

  
- (208,149) 

         - (8,553,857) 

         - (7,762,284) 



 

 

 

 
 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

จากค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญ 
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

ลดลง 
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หนีFสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
จากสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

จากผลต่างค่าเสื�อมราคา 

 
 

 
 

 

 

 
 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

จากค่าเผื�อหนี@สงสัยจะสูญ 
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

ลดลง 
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หนีFสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี
จากสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

จากผลต่างค่าเสื�อมราคา 

 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
บาท และ 129,869 บาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัจึงแสดงรายการดงักล่าวในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงิน
รวม 
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั

 บนัทึกใน

1 มกราคม 
2560 

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

กาํไรหรือ

เบด็เสร็จอื�น

  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี :    

191,975 (39,727) 
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

1,178 41,969 
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 654,342 93,142 

  
หนีFสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี :   

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (208,149) 208,149 
(8,531,499) (1,854,684) 

(7,892,153) (1,551,151) 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

 บนัทึกใน

1 มกราคม 
2559 

กาํไรหรือ
ขาดทุน เบด็เสร็จอื�น

  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:    

34,039 157,936 
จากค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินคา้

13,667 (12,489) 
จากภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 568,447 85,895 

  
หนีFสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:   

จากสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 141,799 (349,948) 

 (7,038,120) (1,493,379) 

(6,280,168) (1,611,985) 

2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมีสินทรัพยภ์าษีเงินรอการตดับญัชี จาํนวนเงิน 
บาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัจึงแสดงรายการดงักล่าวในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงิน

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

บนัทึกใน  
กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
31 ธนัวาคม 

2560 

  
  

         - 152,248 

         - 43,147 
         - 747,484 

  
  

         -          - 
         - (10,386,183) 

         - (9,443,304) 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

บนัทึกใน  
กาํไรหรือ
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
31 ธนัวาคม 

2559 

  
  

         - 191,975 

         - 1,178 
- 654,342 
  
  

         - (208,149) 
         - (8,531,499) 

         - (7,892,153) 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมีสินทรัพยภ์าษีเงินรอการตดับญัชี จาํนวนเงิน 119,432 
บาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัจึงแสดงรายการดงักล่าวในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงิน



20. สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทัได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ
 

 
เลขที� 

 
ลงวนัที� 

  
59-0712-1-04-1-
0 

25เมษายน2559

 
บริษทัไดรั้บสิทธิและประโยชน์ดงัต่อไปนี@
- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั
- ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุท

ไม่เกิน 27,750,000 บาท มีกาํหนดเวลาสามปีนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั@น
- ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม ซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ

ภาษีเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั@น 

เนื�องจากเป็นบริษทัที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่างๆตามที�กาํหนด
ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริ
ยอดรายไดแ้ยกเป็นส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริม และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
2560 และ 2559ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดงันี@
 
 
 

 

 

2560 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 
2559 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
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ธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520ดงันี@  

 
 

กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม 
 

วนัที�เริ�มมีรายได ้
  

2559 กิจการผลิตยางลอ้สาํหรับ
พาหนะ 

1ตุลาคม2559 

บริษทัไดรั้บสิทธิและประโยชน์ดงัต่อไปนี@  
ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม

มีกาํหนดเวลาสามปีนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั@น
ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม ซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ

เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั@น 

เนื�องจากเป็นบริษทัที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่างๆตามที�กาํหนด

ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที� ป.14/2541 ลงวนัที� 30 ธนัวาคม 
ยอดรายไดแ้ยกเป็นส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริม และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ@นสุดวนัที� 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดงันี@  

งบการเงินรวม 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31ธนัวาคม

กิจการที�ไดรั้บ 
การส่งเสริม 

 กิจการที�ไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม 

   
670,430,339  150,484,886

  
  

172,890,761  671,426,511

 

บริษทัได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนตาม

 
วนัที�สิ@นสุดการได้

สิทธิประโยชน ์
 

30กนัยายน2562 

ธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมเป็นจาํนวนเงิน 
มีกาํหนดเวลาสามปีนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั@น 

ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม ซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ
เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั@น  

เนื�องจากเป็นบริษทัที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่างๆตามที�กาํหนด

ธนัวาคม 2541 บริษทัตอ้งแสดง
ยอดรายไดแ้ยกเป็นส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริม และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31ธันวาคม

(หน่วย : บาท) 
 

ธนัวาคม 

กิจการที�ไม่ไดรั้บ
 

  
รวม 

   
150,484,886  820,915,225 

   
   

671,426,511  844,317,272 



 
 

 

 

2560 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 
2559 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 

21. ทุนเรือนหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั@ งที� 
21.1 ทุนจดทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของจากจาํนวน 
หุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 
แสดงสิทธิที�จะซื@อหุน้สามญัครั@ งที� 

21.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ผูถื้อหุ้นได้มีมีมติจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุ้นสามญัจาํ
แสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิม โดยไดรั้บการจดัสรรในอตัราสองหุ้นสามญัเดิมต่อหนึ�งหน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยไม่ตอ้งชาํระเงิน โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อและโอนเปลี�ยนมือได ้
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่เกิ
หุ้นสามญัใหม่ ราคาตามสิทธิที�กาํหนดไวมู้ลค่า 
เงื�อนไขการปรับสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื@อหุ้นไดใ้นเดือนมิถุนายนและธนัวาค
แต่ละปี วนัใชสิ้ทธิครั@ งแรก ตรงกบัวนัที� 
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 

กิจการที�ไดรั้บ 
การส่งเสริม 

 กิจการที�ไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม

  
670,430,339  88,661,273

  
  

172,890,761  618,300,069

ทุนเรือนหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั@ งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน2559 ผูถื้อหุน้มีมติในเรื�องดงัต่อไปนี@  

ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของจากจาํนวน 215,000,000 บาทเป็น 322,500,000 
หุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 107,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื@อหุน้สามญัครั@ งที� 1 (NDR-W1) 

ผูถื้อหุ้นได้มีมีมติจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุ้นสามญัจาํนวน 107,500,
แสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิม โดยไดรั้บการจดัสรรในอตัราสองหุ้นสามญัเดิมต่อหนึ�งหน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยไม่ตอ้งชาํระเงิน โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อและโอนเปลี�ยนมือได ้
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที�ออก โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1
หุ้นสามญัใหม่ ราคาตามสิทธิที�กาํหนดไวมู้ลค่า 3 บาทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตาม
เงื�อนไขการปรับสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื@อหุ้นไดใ้นเดือนมิถุนายนและธนัวาค
แต่ละปี วนัใชสิ้ทธิครั@ งแรก ตรงกบัวนัที� 15มิถุนายน2560 และวนัใชสิ้ทธิครั@ งสุดทา้ยวนัที� 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31ธนัวาคม 

กิจการที�ไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม 

  
รวม 

   
88,661,273  759,091,612 

   
   

618,300,069  791,190,830 

ผูถื้อหุน้มีมติในเรื�องดงัต่อไปนี@   

322,500,000 บาท โดยการออก
บาทเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

,000หุ้น โดยออกใบสําคญั
แสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิม โดยไดรั้บการจดัสรรในอตัราสองหุ้นสามญัเดิมต่อหนึ�งหน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยไม่ตอ้งชาํระเงิน โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อและโอนเปลี�ยนมือได ้

1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 
บาทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตาม

เงื�อนไขการปรับสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื@อหุ้นไดใ้นเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของ
และวนัใชสิ้ทธิครั@ งสุดทา้ยวนัที� 22ธนัวาคม2561 



ในระหว่างปีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้สามญัของบรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงมดีงันี� 

 
 
 
 

ณ วนัที� 1 มกราคม2560 
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัที� 31ธนัวาคม2560 
 

 
22. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ
ละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี สุทธิจากข
ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี@ จะไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
 

23. เงินปันผลจ่าย 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 
กาํไรสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
ทั@งสิ@น 20.85 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
กาํไรสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
ทั@งสิ@น 12.90 ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี
อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรหลงัหกัภาษีสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
61,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั@งสิ@น 
2559 
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธซิื�อหุน้สามญัของบรษิทัมกีารเปลี�ยนแปลงมดีงันี� : 

จาํนวน
แสดงสิทธิซื@อหุ้นสามญั

ตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินสาํรองไม่น้อยกว่า ร้อย
ละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินสาํรองนี@ จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี@ จะไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 30มีนาคม2560 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจาก
ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.097บาท จาํนวน 215 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินปันผล

ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 27เมษายน2560 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 31 มีนาคม2559 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุ
ธันวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท จาํนวน 215 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินปันผล

ลา้นบาท โดยบริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 28เมษายน2559 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทัยอ่ยเมื�อวนัที� 29 เมษายน2559 ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไดมี้มติ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรหลงัหกัภาษีสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 

หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั@งสิ@น 2.41 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� 

 

จาํนวนใบสําคญั 
แสดงสิทธิซื@อหุ้นสามญั 

(หน่วย) 
 

107,499,454 
(850,000) 

106,649,454 

บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินสาํรองไม่น้อยกว่า ร้อย
จนกว่าเงินสาํรองนี@ จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจาก
ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินปันผล

ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจาก
ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินปันผล

ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไดมี้มติ
ในอตัราหุ้นละ 39.48 บาท จาํนวน 

โดยบริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� 16 พฤษภาคม 



24. กาํไรต่อหุน้ 
กาํไรต่อหุน้ขั@นพื@นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
ดงันี@  
 

 

 

 

 

กาํไรต่อหุ้นขัFนพืFนฐาน 
กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด
สิทธิซื@อหุน้ 

 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี
การใชสิ้ทธิซื@อหุน้สามญัจากใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

 
 

 

 

 

กาํไรต่อหุ้นขัFนพืFนฐาน 
กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด
สิทธิซื@อหุน้ 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี

การใชสิ้ทธิซื@อหุน้สามญัจากใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 
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กาํไรต่อหุน้ขั@นพื@นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม2560และ 

งบการเงินรวม

กาํไรสาํหรับปีสิ@นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 

จาํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกั

2560 2559 2560 2559

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้

    
กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 16,865 56,049 215,466 215,000

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด    

  29,593 

   
   

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี
การใชสิ้ทธิซื@อหุน้สามญัจากใบสาํคญั

16,865 56,049 245,059 215,746

งบการเงินเฉพาะของบริษทั

กาํไรสาํหรับปีสิ@นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 

จาํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ า

2560 2559 2560 2559

(พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้

    
กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 13,529 54,851 215,466 215,000

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด    

  29,593 

   
กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี

การใชสิ้ทธิซื@อหุน้สามญัจากใบสาํคญั
13,529 54,851 245,059 215,746

 

และ 2559แสดงการคาํนวณได้

งบการเงินรวม 

จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

2559 2560 2559 

พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  
215,000 0.0783 0.2607 

   
746   

   
   

215,746 0.0688 0.2598 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ@ าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

2559 2560 2559 

พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  
215,000 0.0628 0.2551 

   
746   

   

215,746 0.0552 0.2542 



25. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 
 

 

 

 
วตัถุดิบและวสัดุสิ@นเปลืองใชไ้ป 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน

ระหวา่งทาํ 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของ

พนกังาน 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
ค่าขนส่ง 
ค่าโฆษณา 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 
ค่าใชจ่้ายโรงงาน 
อื�นๆ 

 รวม 

 
26. เงินกองทุนสาํรองเลี@ยงชีพ 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี@ยงชีพ พ
ของกองทุน พนกังานและบริษทัตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 
นั@นๆ เมื�อครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก

สําหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธันวาคม2560
จาํนวน 0.05ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
กองทุน จาํนวน 0.40 ลา้นบาท และจาํนวน 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของ

สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560

  
540,603,496 488,594,854 513,660,746

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน
3,019,254 5,773,144 2,787,318

และผลประโยชน์อื�นของ
137,677,487 143,659,341 121,244,683
36,439,926 40,309,546 31,472,274
36,654,597 34,479,109 34,344,452

3,039,740 3,846,733 2,977,989
3,339,511 7,713,158 3,289,511

12,973,162 22,318,400 11,541,664
5,154,554 4,877,106 4,665,867

22,779,364 27,859,206 20,373,523

801,681,091 779,430,597 746,358,027

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก "กองทุนสาํรองเลี@ยงชีพ สินสถาพร
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี@ยงชีพ พ.ศ
ของกองทุน พนกังานและบริษทัตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และจะจ่ายแก่สมาชิก
นั@นๆ เมื�อครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก 

2560บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน จาํนวน 
ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้

ลา้นบาท และจาํนวน 0.04 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ธนัวาคม 

2560 2559 

  
513,660,746 467,353,568 

2,787,318 6,357,029 

121,244,683 129,329,611 
31,472,274 35,531,554 
34,344,452 31,536,312 

2,977,989 3,786,116 
3,289,511 7,711,182 

11,541,664 20,699,938 
4,665,867 4,662,453 

20,373,523 25,957,297 

746,358,027 732,925,060 

กองทุนสาํรองเลี@ยงชีพ สินสถาพร" ซึ� งบริหารโดยบริษทั
ศ. 2530 ซึ� งตามระเบียบ

ของเงินเดือน และจะจ่ายแก่สมาชิก

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน จาํนวน 0.25ลา้นบาท และ
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้



27. ส่วนงานดาํเนินงาน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามลกัษณะสินคา้ สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 
 
 

 

 
ยางนอก 

 
  

รายได ้ 470,192 
ตน้ทุนขาย  

กาํไรขัFนต้น  

ดอกเบี@ยจ่าย 
 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

ลูกหนี@การคา้ - ลูกคา้ทั�วไป - สุทธิ 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
สินทรัพยอื์�น 

 
รวมสินทรัพย์ 

 
รวมหนีFสิน  

 
 
 

 

 
ยางนอก 

รายได ้ 529,237 
ตน้ทุนขาย  

กาํไรขัFนต้น  

ดอกเบี@ยจ่าย 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้

ลูกหนี@การคา้ - ลูกคา้ทั�วไป - สุทธิ 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
สินทรัพยอื์�น 

 
รวมสินทรัพย์ 

 
รวมหนีFสิน  

 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี@ สอดคลอ้งกบัรา
ดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามลกัษณะสินคา้ สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559

 งบการเงินรวม 
สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 
ยางใน 

 
แบตเตอรี�   

ชิ@นส่วน
ยาง  

อื�นๆ 

 
  

 
  

   
 202,866  52,444  64,172  36,407 
        

        

   
     

 
     

 
  

     

 
     

  
     

   
     

   
     

        

 งบการเงินรวม 
สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 
ยางใน 

 
แบตเตอรี�   

ชิ@นส่วน
ยาง  

อื�นๆ 

 179,129  55,236  56,589  27,589 
        

        

        
      

 
 

      

      

 
      

  
      

  
      

        

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี@ สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ

 

2559 มีดงันี@  
(หน่วย : พนับาท) 

 
ตดั

บญัชี  
รวม 

 
   

 (5,166)  820,915 
   (745,716) 

   75,199 

   (7,002) 
   (36,655) 
   20,968 

   87,040 
   484,337 
   132,175 

   703,552 

   267,047 

(หน่วย : พนับาท) 

 
ตดั

บญัชี  
รวม 

 (3,463)  844,317 
   (713,008) 

   131,309 

   (6,539) 
   (34,479) 
   69,434 

   93,596 
   494,391 
   158,696 

   746,683 

   310,613 

ยงานภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ



ลูกคา้รายใหญ่ 
สาํหรับปีสิ@นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560
1รายเป็นจาํนวนเงิน 296.89 ลา้นบาท
 

28. การเปิดเผยเครื�องมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี@ สินทางการเงินที�มีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินไดร้วมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการใช ้
การบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่านี@ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปไดที้�ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระหนี@ ให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย
ไดภ้ายในกาํหนดเวลาปกติของการคา้ เพื�อจดัการความเสี�ยงนี@  บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินความสามารถทาง
การเงินของลูกคา้เป็นระยะๆ 

ความเสี�ยงจากการใหสิ้นเชื�อ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หสิ้นเชื�อทางการคา้แก่ลูกคา้ที�ซื@อขายกนัเป็นปกติทางการคา้ บริษทั
ในการบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ โดยมีการติดตามการชาํระเงินของลูกหนี@ การคา้อย่างใกลชิ้ด และให้
ความสาํคญัต่อลูกหนี@รายที�คา้งชาํระนานเกินกาํหนดแต่ละราย ในกรณีที�มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี@  
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญเท่

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี@ย 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี@ ยเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี@ ยในทอ้งตลาดซึ� งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยทั@งในปัจจุบนัและอนาคต ผูบ้ริหารเชื�อวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงใน
อตัราดอกเบี@ยนอ้ย ดงันั@น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดท้าํสญัญาเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากบริษทัมีลูกหนี@การคา้และเจา้หนี@การคา้เป็นสกุล
เงินต่างประเทศ บริษทัไดท้าํสัญญาซื@อ
อตัราแลกเปลี�ยนที�อาจเกิดขึ@น 
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2560บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้หลกัจากการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูก
ลา้นบาท 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี@ สินทางการเงินที�มีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินไดร้วมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที�มีขอ้จาํกดัในการใช ้ลูกหนี@การคา้และเจา้หนี@การคา้ และเงินกูย้มืระยะสั@น นโยบายการบญัชีสาํหรับ
การบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่านี@ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปไดที้�ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระหนี@ ให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย
หนดเวลาปกติของการคา้ เพื�อจดัการความเสี�ยงนี@  บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินความสามารถทาง

ไดใ้หสิ้นเชื�อทางการคา้แก่ลูกคา้ที�ซื@อขายกนัเป็นปกติทางการคา้ บริษทัและบริษทัยอ่ย
รบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ โดยมีการติดตามการชาํระเงินของลูกหนี@ การคา้อย่างใกลชิ้ด และให้

ความสาํคญัต่อลูกหนี@รายที�คา้งชาํระนานเกินกาํหนดแต่ละราย ในกรณีที�มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี@  
จะบนัทึกค่าเผื�อหนี@สงสยัจะสูญเท่าที�จาํเป็นไวใ้นบญัชี 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี@ ยเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี@ ยในทอ้งตลาดซึ� งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยทั@งในปัจจุบนัและอนาคต ผูบ้ริหารเชื�อวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงใน

เบี@ยนอ้ย ดงันั@น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดท้าํสญัญาเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากบริษทัมีลูกหนี@การคา้และเจา้หนี@การคา้เป็นสกุล
ทาํสัญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรับลูกหนี@การคา้ เพื�อลดความเสี�ยงจาก

 

บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้หลกัจากการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศ  

สินทรัพยท์างการเงินและหนี@ สินทางการเงินที�มีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินไดร้วมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
นกูย้มืระยะสั@น นโยบายการบญัชีสาํหรับ

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปไดที้�ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระหนี@ ให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ย
หนดเวลาปกติของการคา้ เพื�อจดัการความเสี�ยงนี@  บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินความสามารถทาง

และบริษทัยอ่ยมีนโยบาย
รบริหารความเสี�ยงจากการให้สินเชื�อ โดยมีการติดตามการชาํระเงินของลูกหนี@ การคา้อย่างใกลชิ้ด และให้

ความสาํคญัต่อลูกหนี@รายที�คา้งชาํระนานเกินกาํหนดแต่ละราย ในกรณีที�มีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี@  

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี@ ยเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี@ ยในทอ้งตลาดซึ� งจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยทั@งในปัจจุบนัและอนาคต ผูบ้ริหารเชื�อวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงใน

เบี@ยนอ้ย ดงันั@น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดท้าํสญัญาเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว 

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากบริษทัมีลูกหนี@การคา้และเจา้หนี@การคา้เป็นสกุล
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาํหรับลูกหนี@การคา้ เพื�อลดความเสี�ยงจาก



ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี@
 
 
 

เงินฝากธนาคาร 
ดอลลาร์สหรัฐ 

 
ลูกหนี@การคา้ 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ดอลลาร์สหรัฐ 
 

หนี@ สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีทส์
ดอลลาร์สหรัฐ 
 

เจา้หนี@การคา้ 
ดอลลาร์สหรัฐ 

 
มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน
ขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของแต่ละประเภทเครื�อ
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
- หนี@ สินทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม เนื�องจากหนี@ สินดงักล่าวจะครบกาํหนดใน

ระยะเวลาอนัใกล ้ 
 
29. การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�ได้รั
สถานการณ์ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหนี@ สินทางการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกาํหนดลาํดบัชั@นของมูลค่ายุติธรรม
เป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้น

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื@อขาย 
   หรือหนี@ สินอยา่งเดียวกนั

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื@อขายซึ�งรวมอยูใ่นระดบั 
   ไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม สาํ

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดซึ้�งนาํมาใชก้บัสินทรัพยห์รือหนี@ สินนั@น
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บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี@  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

31 ธนัวาคม 2560
จาํนวนเงิน 

ตราต่างประเทศ 
 อตัราแลกเปลี�ยนที�

บนัทึกบญัชี
  

102,136  32.4342
  
  

879,266  24.1711
259,994  32.5146

  
หนี@ สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีทส์   

274,959  32.8472
  
 

29,952  32.8472

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 
ขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของแต่ละประเภทเครื�องมือทางการเงินของบริษทั มีดงันี@

สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 
หนี@ สินทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม เนื�องจากหนี@ สินดงักล่าวจะครบกาํหนดใน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี@ สินในรายการที� เกิดขึ@ นใน
สถานการณ์ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า 

สินทรัพยแ์ละหนี@ สินทางการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกาํหนดลาํดบัชั@นของมูลค่ายุติธรรม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี@  

เป็นราคาเสนอซื@อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหนี@ สินอยา่งเดียวกนั 
เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื@อขายซึ�งรวมอยูใ่นระดบั 1 
ไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม สาํหรับสินทรัพยห์รือหนี@ สินนั@น 
เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดซึ้�งนาํมาใชก้บัสินทรัพยห์รือหนี@ สินนั@น

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
2560 

อตัราแลกเปลี�ยนที�
บนัทึกบญัชี 

 จาํนวนเงินเทียบเท่า
เงินบาท 

   
32.4342  3,312,691 

   
   

24.1711  21,252,833 
32.5146  8,453,591 

   
   

32.8472  9,031,633 
   
   

32.8472  983,839 

งมือทางการเงินของบริษทั มีดงันี@  

หนี@ สินทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม เนื�องจากหนี@ สินดงักล่าวจะครบกาํหนดใน

บจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี@ สินในรายการที� เกิดขึ@ นใน

สินทรัพยแ์ละหนี@ สินทางการเงินวดัมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกาํหนดลาํดบัชั@นของมูลค่ายุติธรรม

ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์

1 ที�สามารถสงัเกต 

เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดซึ้�งนาํมาใชก้บัสินทรัพยห์รือหนี@ สินนั@น 



สินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที� 
ดงัต่อไปนี@  

 
 
 

 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี@  

 
 
 

 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี@  
สญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

รวม 

 
30. สญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

บริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
สัญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พื�อช่วยในการบริหารความเสี�ยงที�เกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม2560บริษทัมีสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�เปิดสถานะไวซึ้�งมีอาย ุ
 

จาํนวนเงินที�ทาํสญัญา

สกลุเงินลา้นดอลลาร์สิงคโปร์

งบการเงินรวม

2560 

 
- 

 

112 

สินทรัพยแ์ละหนี@ สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ  2559

  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

31 ธนัวาคม 2560 

ขอ้มูลระดบัที�
1 

ขอ้มูลระดบัที�
2 

ขอ้มูลระดบัที�
3

  
     - 3,021     

  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

31 ธนัวาคม 2559 

ขอ้มูลระดบัที�
1 

ขอ้มูลระดบัที�
2 

ขอ้มูลระดบัที�
3

  
          - 23,379       

สญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้           - 1,041       

          - 24,420       

ญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
บริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
สัญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พื�อช่วยในการบริหารความเสี�ยงที�เกิดจากการผนัผวนของอตัรา

บริษทัมีสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�เปิดสถานะไวซึ้�งมีอาย ุ

จาํนวนเงินที�ทาํสญัญา  จาํนวนเงินตามสญัญา

สกลุเงินลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  สกลุเงินลา้นบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั

 2559  2560 

   
2.13  - 

 

2559ประกอบดว้ยรายการ

(หน่วย : พนับาท) 
งินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

ขอ้มูลระดบัที�
 รวม 

  
    - 3,021 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 

ขอ้มูลระดบัที�
 รวม 

  
      - 23,379 
      - 1,041 

      - 24,420 

บริษทัไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
สัญญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พื�อช่วยในการบริหารความเสี�ยงที�เกิดจากการผนัผวนของอตัรา

บริษทัมีสญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�เปิดสถานะไวซึ้�งมีอาย ุ6 เดือน ดงันี@  

จาํนวนเงินตามสญัญา 

สกลุเงินลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

2559 

 
54.00 



31. ภาระผกูพนัและหนี@ สินที�อาจจะเกิดขึ@น
31.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

จาํนวน 7.75 ลา้นบาท 

31.2 บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าสาํนกังานข

ปี 
 
ไม่เกิน 1 ปี 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 

รวม 

 
31.3 บริษัทมีภาระผูกพนัจากการผลิตและจําหน่ายสินค้าตามสัญญากับบริษทัแห่งหนึ� งในต่างประเทศโดยมี

ระยะเวลาสามปี 

31.4 บริษทัมีภาระผูกพนัที�เกิดจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ@าประกนัจาํนวนเงิน 
ไฟฟ้า และการสั�งซื@อวตัถุดิบ

31.5 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการที�ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือคํ@ าประกันเพื�อคํ@ าประกันการปฏิบติัตาม
สญัญาซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจาํนวนเงินรวม

31.6 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินสินเชื�อและหนี@ สินที�อาจเกิดขึ@นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 
ดงันี@  

 
 

 

วงเงนิสินเชื�อ 
เงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้มืระยะสั@น 
เงินกูย้มืระยะยาว 
สญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศ
 
หนีFสินที�อาจเกดิขึFน 
หนงัสือคํ@าประกนั 

 เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรั
ตั�วเรียกเก็บเงิน 
สินเชื�อเช่าซื@อ 
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ภาระผกูพนัและหนี@ สินที�อาจจะเกิดขึ@น 
2560 บริษทัมีภาระผกูพนัในการก่อสร้างอาคารโรงงานและเครื�องจกัรระหวา่งติดตั@ง

ไดท้าํสญัญาเช่าสาํนกังานขาย คลงัสินคา้และบริการอื�นๆ โดยมีจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญา ดงันี@

 บาท

ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

บริษัทมีภาระผูกพนัจากการผลิตและจําหน่ายสินค้าตามสัญญากับบริษทัแห่งหนึ� งในต่างประเทศโดยมี

บริษทัมีภาระผูกพนัที�เกิดจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ@าประกนัจาํนวนเงิน 6.44
ไฟฟ้า และการสั�งซื@อวตัถุดิบ 

บริษทัมีภาระผูกพนัจากการที�ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือคํ@ าประกันเพื�อคํ@ าประกันการปฏิบติัตาม
สญัญาซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจเป็นจาํนวนเงินรวม 10,000ดอลลาร์สหรัฐ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินสินเชื�อและหนี@ สินที�อาจเกิดขึ@นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 

งบการเงินรวม 

วงเงิน 

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

สญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศ 260,000,000 
 

12,000,000 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทส์ (เฉพาะคราว) 90,000,000 

33,000,000 
45,000,000 

            
      

 

บริษทัมีภาระผกูพนัในการก่อสร้างอาคารโรงงานและเครื�องจกัรระหวา่งติดตั@ง 

าย คลงัสินคา้และบริการอื�นๆ โดยมีจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญา ดงันี@  

บาท 
 

326,400 
345,200 
671,600 

บริษัทมีภาระผูกพนัจากการผลิตและจําหน่ายสินค้าตามสัญญากับบริษทัแห่งหนึ� งในต่างประเทศโดยมี

6.44ลา้นบาทสาํหรับการใช้

บริษทัมีภาระผูกพนัจากการที�ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือคํ@ าประกันเพื�อคํ@ าประกันการปฏิบติัตาม

บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินสินเชื�อและหนี@ สินที�อาจเกิดขึ@นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม  

ใชไ้ป คงเหลือ 

  
2,175,999 37,324,001 

45,000,000 15,000,000 
53,800,000 13,200,000 

- 260,000,000 
  

6,437,609 5,562,391 
9,031,633 80,968,367 

            - 
      34,732,238 

33,000,000 
10,267,762 



 

 
 

 

วงเงนิสินเชื�อ 
เงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้มืระยะสั@น 
เงินกูย้มืระยะยาว 
สญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศ
 
หนีFสินที�อาจเกดิขึFน 
หนงัสือคํ@าประกนั   
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 
ตั�วเรียกเก็บเงิน 
สินเชื�อเช่าซื@อ 

 
32. การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทั เพื�อดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของบริษทั เพื�อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�
เหมาะสม เพื�อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างขอ
ถือหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื�อลดภาระหนี@
 

33. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในงบการเงิน
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั@ งที� 

- อนุมติัใหบ้ริษทัตกลงทาํสญัญาเพื�อซื@อหุน้สามญัของ 
SdnBhd(“FKRMM”) 
ทั@งหมดของ FKRMM คิดเป็นจาํนวนเงินมูลค่า 

- อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 
ใหม่จาํนวน 377,500,000 
1.00 บาทต่อหุ้น ให้กบับุคคลในวงจาํกดั โดยมีราคาเสนอขาย 
บาท บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ ณ วนัที� 
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งบการเงินเฉพาะของบริษทั

วงเงิน ใชไ้ป

 
30,000,000 
60,000,000 45,000,000
67,000,000 53,800,000

สญัญาซื@อขายเงินตราต่างประเทศ 260,000,000 
 

11,500,000 5,
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท (เฉพาะคราว) 90,000,000 9,

33,000,000 
45,000,000       34,732

การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน 
นของบริษทั เพื�อดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของบริษทั เพื�อ

สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�
เหมาะสม เพื�อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื�อลดภาระหนี@  

เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในงบการเงิน 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั@ งที� 1/2561 ณ วนัที� 18 มกราคม 2561 ที�ประชุมมีมติผูถื้อหุน้ดงันี@

อนุมติัใหบ้ริษทัตกลงทาํสญัญาเพื�อซื@อหุน้สามญัของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) 
SdnBhd(“FKRMM”) ในสดัส่วน ร้อยละ 100 ของหุน้ทั@งหมดโดยมีมูลค่าสิ�งตอบแทนในการซื@อหุน้

คิดเป็นจาํนวนเงินมูลค่า 53,000,000 ริงกิตมาเลเซีย 

การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 322,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
377,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 55,000,000

บาทต่อหุ้น ให้กบับุคคลในวงจาํกดั โดยมีราคาเสนอขาย 4 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่
บาท บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ ณ วนัที� 2 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

(หน่วย: บาท) 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

ใชไ้ป คงเหลือ 

  
- 30,000,000 

45,000,000 15,000,000 
53,800,000 13,200,000 

- 260,000,000 
  

,981,809 5,518,191 
,031,633 80,968,367 

- 
732,238 

33,000,000 
10,267,762 

นของบริษทั เพื�อดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของบริษทั เพื�อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�

งทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผู ้

หุน้ดงันี@  

Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) 
ของหุน้ทั@งหมดโดยมีมูลค่าสิ�งตอบแทนในการซื@อหุน้

บาท เป็นทุนจดทะเบียน
55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว ้

บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 220,000,000 



ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั@ งที� 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีจากผลประกอบการของปี 
จาํนวน 270.85 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ

- อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั ในอตัรา 
จาํนวนหุน้ 270,850,000
รวมเป็นมูลค่า 6,771,250 
ถือหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัจากจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปัน
ผล ในอตัราหุน้ละ 0.025 

- อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับ
สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั รุ่นที� 

34. การอนุมติังบการเงิน 
งบการเงินนี@ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เมื�อวนัที�
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั@ งที� 1/2561ณ วนัที� 23กมุภาพนัธ์ 2561ที�ประชุมมีมติดงันี@

การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีจากผลประกอบการของปี 
ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ0.0028บาท รวมเป็นเงินทั@งสิ@น 758,380บาท

อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั ในอตัรา 40 หุน้สามญัเดิม ต่อ 
270,850,000 หุน้ รวมเป็นหุน้ปันผลทั@งสิ@น จาํนวน 6,771,250 หุน้ มูลค่า

6,771,250 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 
ถือหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัจากจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปัน

0.025 บาท 

ทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับ
สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั รุ่นที� 1 (NDR – W

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ เมื�อวนัที�23 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

ที�ประชุมมีมติดงันี@  

การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีจากผลประกอบการของปี 2560 สําหรับหุ้นสามญั
บาท 

หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล สาํหรับ
หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท ในกรณีที�ผู ้
ถือหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัจากจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปัน

ทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับ
W1) 



ส่วนที� 4  ข้อมูลสําหรับนักลงทุน

17. ข้อมูลพืFนฐานสําหรับนกัลงทุน 

 
ช่องทางการตดิต่อ 

 

ชื�อบริษัท : 
ชื�อย่อ : 
เลขทะเบียนบริษัท : 
ประเภทธุรกจิ : 
เวบ็ไซต์ : 
ปีที�ก่อตัFง : 
วนัแรกที�ซืFอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ 
ทุนจดทะเบียน : 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว : 
หุ้นสามญั 
มูลค่าหุ้นที�ตราไว้ : 
หุ้นบุริมสิทธิ : 
รอบระยะเวลาบัญชี : 

สํานักงานใหญ่ 

ที�อยู่ 
โทรศัพท์  
โทรสาร  
เลขานุการบริษทั 

โทรศัพท์  
โทรสาร  
อเีมล :  

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

โทรศัพท์  
โทรสาร  
อเีมล :  

ประธานกรรมการอิสระ 

อเีมล : 
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ข้อมูลสําหรับนักลงทุน 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 
NDR 
0205547017955 
ผลิตและจาํหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์
www.ndrubber.co.th 
พ.ศ. 2533 

วนัแรกที�ซืFอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ : 15 มกราคม 2558 
322.50 ลา้นบาท 
215.85 ลา้นบาท 
215.85 ลา้นหุน้ 
หุน้สามญั หุน้ละ 1 บาท 
ไม่มี 
มกราคม – 31 ธนัวาคม 

 
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี
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 

 

 

อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220 




