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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุน้
สําหรับปี 2564 ที่ผ่านมา ยังเป็ นปี แห่งความท้าทายที่บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นความผันผวนของราคานํา้ มันในตลาดโลก ราคา
วัตถุดิบทุกชนิดที่สงู ขึน้ รวมถึงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ที่
ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัว
ลง จากปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้มลู ค่าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง การ
ให้บริการด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวลดลงค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบให้
เศรษฐกิจไทยและประเทศคู่คา้ โดยรวมในปี 2564 หดตัวอย่างมาก
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ร่วมกับผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อันเป็ นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมและเพิ่ม
ศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามและ
เตรียมแผนการรับมือเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็ น ธรรม
พัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม
สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 มีรายได้รวม 851,472,091 ล้านบาท กําไรสุทธิ จํานวน 41,904,072 ล้านบาท
คิดเป็ น 0.13 บาทต่อหุน้ (ตามงบการเงินรวม) เป็ นผลมาจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทนั ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ สะท้อนให้เห็นว่า
ถึงแม้บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ียากลําบาก แต่คณะกรรมการ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ได้ท่มุ เทแรงกาย แรงใจ
สามารถพาองค์กรฝ่ าฟั นวิกฤตในปี 2564 ไปได้อีกครัง้
สุดท้ายนี ้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ ีอปุ การคุณทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิว์ รรณ
ประธานกรรมการ
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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1.

โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมาย ในการดําเนินธุรกิจ
วิสยั ทัศน์
NDR มุ่งยกระดับสินค้า บริการ และธุรกิจด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
เราจะนํากระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าไปใช้ในทุกกิจกรรมขององค์กร เพี่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
- ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนําไปใช้ในงานหลักที่ตอ้ งทําเป็ นประจํา
- ใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความโปร่งใส และความยุติธรรมต่อคู่คา้
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
- แสวงหาคู่คา้ รายใหม่เพื่อสร้างโอกาส และลดความเสี่ยงให้กบั ธุรกิจ
- สรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดหรือขยายไปยังธุรกิจใหม่
- เพิ่มอํานาจการตัดสินใจของพนักงานเพื่อเพิ่มกรอบความคิด ให้บุคลากรมีอิสระในการสร้างสรรค์มากขึน้ และสร้าง
Innovative Culture
เป้าหมาย
บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็ นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน มีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
สังคม เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1.1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนการทีส่ าํ คัญ
ปี 2557
มีนาคม
เมษายน

สร้างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพื่อเก็บสินค้า
ทําบันทึกข้อตกลงการจัดซือ้ กับบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด เพื่อผลิตและจัดจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์
ในการขยายตลาด OEM ภายในประเทศ
พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” และ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ เป็ นหุน้ ละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนรวม เป็ น 215 ล้านบาท
เพื่อเตรียมพร้อมนําหุน้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ปี 2558
มกราคม
นําหุน้ สามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พฤษภาคม ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตัง้ เครื่องผสมยางเพิ่มเติม อีก 1 เครื่อง เพื่อขยายกําลังการผลิตยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์
พฤษภาคม ทําบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท CEAT Limited ซึ่งเป็ นลูกค้าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CEAT”
ปี 2559
เมษายน
ตุลาคม
ธันวาคม

มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมสําหรับทดแทนยางใน ภายใต้ช่ือ “AIR LOCK” ซึ่งมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน
ติดตัง้ ระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 999 กิโลวัตต์
สําหรับใช้ภายในโรงงาน
จัดตัง้ บริษัทร่วม ในชื่อ บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่าย ยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์

ปี 2560
พฤศจิกายน จัดตัง้ บริษัทย่อย ในนาม บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบ วิจยั
พัฒนา และจําหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
ธันวาคม

เจรจาตกลงการเข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”)
โดยคาดว่า จะเข้าทํารายการแล้วเสร็จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ปี 2561
กุมภาพันธ์ เข้าถือหุน้ ทัง้ หมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อย่างเป็ นทางการ
ปี 2564
พฤษภาคม เข้าลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด ผูผ้ ลิตและจําหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
1.1.3

เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ ซึง่ มีการใช้เงินที่ได้จากมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2564 อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไปให้แก่บคุ คลในวงจํากัด ดังนี ้
การใช้เงิน

จํานวนเงินทีใ่ ช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาทีใ่ ช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด /
ความคืบหน้าการใช้เงิน

เพื่อลงทุนในบริษัท 60,200,000 บาท ภายในวันที่บริษัทจัดประชุม
อีทราน (ไทยแลนด์)
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ใน
คราวถัดไป หรือภายในวันที่
จํากัด
กฎหมายกําหนดให้บริษัทต้อง
จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือ
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เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2564 บริษทั ฯ เข้า
ถือหุน้ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)
จํากัด มูลค่าการลงุทน 60,200,000
บาท คิดเป็ น 35% ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว
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การใช้เงิน

จํานวนเงินทีใ่ ช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาทีใ่ ช้เงิน
โดยประมาณ
หุน้ ประจําปี ในคราวถัดไป
(แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน)

รายละเอียด /
ความคืบหน้าการใช้เงิน

เพื่อลงทุนในบริษัท 26,229,560 บาท ภายในวันที่บริษัทจัดประชุม
อีทราน (ไทยแลนด์)
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ใน
จํากัด
คราวถัดไป หรือภายในวันที่
กฎหมายกําหนดให้บริษัทต้อง
จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี ในคราวถัดไป
(แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน)

1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1

โครงสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ
เข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุน บริษัท อีทราน (ไทย
แลนด์) จํากัด มูลค่าการลงุทน ทั้งสิน
40,133,100 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการ
ถือหุน้ คิดเป็ น 35% ของทุนจดทะเบียน
ชํา ระแล้ว โดยเป็ น เงิ น ลงทุน จากการ
ขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด จํานวน
26,229,560 บาท และจากเงิ นทุ น หมุ น
เวียนของบริษัท จํานวน 13,903,540 บาท

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ แบ่งตามภูมิศาสตร์ ในรอบปี ที่ผ่าน
มา เป็ นดังนี ้
แบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์

แบ่งตามภูมิศาสตร์
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หน่วย : ลบ.

รายได้จากการขาย
850.63

839.92

775.84

2563

45.21

41.91

2563

2564

-19.88

2562
2562

หน่วย : ลบ.

กําไรสําหรับปี

2564

หน่วย : ลบ.

สินทรัพย์

หน่วย : ลบ.

หนีส้ นิ

1,226.23
358.69

1,061.35

2562

331.03

1,085.14

2563

317.39

2564

2562

หน่วย : บาท/หุน้

อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น
0.14

2562

2564

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิประจําปี * หน่วย:ร้อยละ

0.13

0.00

2563

40

41.47

2563

2564

0

2563

2564

2562

* กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.2.2 (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจําหน่ายทัง้ แบบ รับจ้างผลิต
(Original Equipment Manufacturer : OEM) และ แบบจํ า หน่ า ยให้ ต ลาดทดแทน (Replacement Equipment
Manufacturer : REM) ซึ่งมีการจําหน่ายทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ยางนอกและยางในที่ผลิตและจัดจําหน่าย
มีหลายชนิดตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี ้ ยังมีการผลิตและจําหน่าย Air Lock ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่
สําหรับใช้ทดแทนยางในด้วย

นอกจากนี ้ NDR ยังเป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่สาํ หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยี่หอ้ FB ด้วย โดยจะจําหน่าย
ให้แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วโยงกั น เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการจํา หน่ า ย ซึ่ ง เป็ น การซื ้อ ขายตามราคาตลาด ส่ ว นแบตเตอรี่
รถจั ก รยานยนต์จ ะจํา หน่ า ยให้กั บ ตัว แทนจํา หน่ า ย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ตัว แทนจํา หน่ า ยยางนอก และยางใน
รถจักรยานยนต์อยู่แล้ว
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายชิน้ ส่วนยางสําหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการผลิตโดย 2
กระบวนการ คือ
การอัดขึน้ รู ป(Compression) เป็ นการขึน้ รู ปโดยการใช้เครื่องอัดขึน้ รู ป โดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิน้ งานที่ได้จะมี
ลักษณะเหมือนแม่พิมพ์ท่ใี ช้ ชิน้ งานในกลุ่มนีไ้ ด้แก่ โอริง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็ นต้น
8
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กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนยาง โดยกระบวนการ อัดรีดผ่านหัวดายน์ รูปร่างชิน้ งานจะ
เป็ นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิน้ งานในกลุ่มนีไ้ ด้แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลําเลียงต่างๆ เป็ นต้น

1.2.2 (2)

การตลาดและการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
นโยบายด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยางล้อรถจักรยานยนต์ จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภท Me too คือผลิตภัณฑ์ท่ที าํ เลียนแบบกัน
ได้ ซึ่งอาจมีความแตกต่างหรือความโดดเด่นที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงจัดเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ราคาสินค้าเป็ น
กลไกหลักในการแข่งขันในตลาด บริษัทฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายด้านการตลาดไว้อย่างชัดเจน ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทฯ เน้นการแข่งขันในตลาดสินค้าคุณภาพสูง สําหรับลูกค้าระดับกลางขึน้ ไป โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ
กลุ่มลูกค้าที่เป็ นตัวแทนจําหน่าย ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ มีตวั แทนจําหน่ายกระจายอยู่ท่วั ทุกภาคในประเทศไทย อีก
ทั้ง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีการส่งสินค้าจําหน่ายไปยังประเทศ
กัมพูชา ประเทศเมียนม่าร์ สปป. ลาว สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศมาเลเซีย เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีกลุ่มลูกค้า OEM ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้าจากค่ายรถจักรยานยนต์ และลูกค้าที่จา้ งผลิต
ภายใต้แบรนด์ตามที่ตอ้ งการ โดยปี 2564 อัตราส่วนรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า เป็ นดังนี ้
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2. คุณภาพสินค้า
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ กําหนดโครงสร้างราคา
อย่างเป็ นธรรม เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และที่สาํ คัญสินค้าทุกประเภทใน
กลุ่มยางล้อจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมารฐานอุตสาหกรรมที่กาํ หนด รวมทัง้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ของประเทศคู่คา้ ที่บริษัทฯ ผลิตและนําเข้าไปจําหน่ายในประเทศนัน้ ๆ
3. การสํารวจตลาด/ค้นหาความต้องการของผูบ้ ริโภค
แม้ว่าอุตสาหกรรมนีจ้ ะเป็ นสินค้าประเภท Me Too แต่เพื่อให้สินค้าเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้น การ
สํารวจตลาดหรือการสํารวจพฤติกรรมการการบริโภค ถือเป็ นนโยบายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง
เพื่อเป็ นการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง
4. การวิจยั และพัฒนา
หน่วยงานวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่ประสานงานร่วมกับฝ่ ายกลยุทธ์การตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ให้
ความสําคัญในการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยมีการเก็บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเพื่อนํามากําหนดเป็ นกลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนําเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย
มาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพและสร้างความพีงพอใจสูงสุดให้แก่ผบู้ ริโภค
5. การสื่อสารสร้างการรับรูใ้ นเรื่องตราสินค้า (Brand) ซึ่งถือหัวใจสําคัญของการสร้างการยอมรับ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในสินค้าและบริการ ทําให้สินค้ามีคณ
ุ ค่าในใจผูบ้ ริโภค โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์หลักในการสื่อสาร 2 วิธี คือ
• Online
- การสื่อสารผ่าน Social Media เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบนั
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน/สํานักข่าว
- การใช้บคุ คลสําคัญในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงความสนใจในผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
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• Offline
- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับตัวแทนจัดจําหน่าย
- กิจกรรม Motorsport ณ สนามแข่ง
- การจัดสัมนากับตัวแทนจําหน่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Relation)
- การออกบูธแสดงสินค้า
สถานการณ์ดา้ นการแข่งขัน
เนื่องจากอุตสาหกรรมยางล้อรถจักรยานยนต์เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปร่างลักษณะ คุณสมบัติท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก
และเป็ นสินค้าที่สามารถใช้แทนกันได้ ทําให้ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ สินค้าโดยพิจารณาจากราคาสินค้าเป็ นหลัก ส่งผลให้
ราคาสินค้าเป็ นปั จจัยหลักในการแข่งขันในตลาด
นอกจากนี ้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่เปิ ดเสรีทางการค้า จากเดิมสินค้าจากต่างประเทศที่ถูกนําเข้ามาจําหน่าย ต้อง
มีการเสียภาษีนาํ เข้า แต่ปัจจุบนั นโยบายภาครัฐได้เปิ ดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาตัง้ โรงงานผลิตในประเทศไทยได้
ซึ่งถือว่าเป็ นการเพิ่มการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ เนื่องจากโรงงานผูผ้ ลิตสัญชาติไทย ต้องต่อสูก้ ับนายทุนจากต่างชาติท่ี
เข้ามาตัง้ โรงงานในประเทศไทย เช่น ผูผ้ ลิตจากประเทศจีนที่ขยายฐานการผลิตมาตัง้ โรงงานที่จงั หวัดระยอง ซึ่งมี
ขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก นับจากนี ้ การแข่งขันในประเทศ จะทวีความรุนแรงมากขึน้
1.2.2 (3)

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ยางธรรมชาติ โดยในปี 2564 สัดส่วนการสั่งซือ้ ยางธรรมชาติ คิดเป็ นประมาณร้อยละ
18.96 ของยอดสั่ ง ซื ้อ วัต ถุ ดิ บ ทั้ ง หมด โดยสั่ ง ซื ้อ จากผู้จ ํา หน่ า ยรายใหญ่ ท างภาคใต้ข องประเทศไทย ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์อนั ดีและร่วมธุรกิจกันมามากกว่า 10 ปี
ในการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละรายนัน้ แผนกจัดซือ้ จะจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของ
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายปี ละครัง้ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับการสั่งซือ้ หากมีผผู้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายรายใหม่เข้ามา
ในช่วงระหว่างปี บริษัทฯ จะดําเนินการเปรียบเทียบกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายรายเดิมที่มี และจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูล
ไว้ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มีนโยบายการกระจายการสั่งซือ้ และจะลดสัดส่วนการสั่งซือ้ หากพบว่าเริ่มมีการสั่งซือ้ วัตถุดิบกับผู้
จัดจําหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป และจะพิจารณาเรื่องคุณภาพวัตถุดบิ เป็ นปั จจัยสําคัญ ในปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่มี
การพึ่งพิงผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ัดจําหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซือ้ วัตถุดิบทั้งหมด และไม่มีนโยบายการทํา
สัญญาซือ้ ขายผูกขาดกับผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่าย แต่สาํ หรับวัตถุดิบหลักคือยางธรรมชาตินนั้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการ
จองซือ้ ล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
สําหรับกําลังการผลิตและอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตนัน้ บริษัทฯ จะผลิตสินค้าตามคําสั่งซือ้ ของลูกค้า โดยจําแนก
ตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
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ลําดับ
1

ผลิตภัณฑ์

ดําเนินงานโดย
NDR

ยางนอก
ปริมาณการผลิตสูงสุด

69.12

%
NDR

ยางใน
ปริมาณการผลิตสูงสุด

2564

66.83

65.27

เส้น / ปี
7,200,000 7,200,000 7,200,000
4,235,899 3,943,837 3,295,782

ปริมาณการผลิตจริง
%
NDI

ผลิตภัณฑ์ชิน้ ส่วนจากยาง
ปริมาณการผลิตสูงสุด

58.83

54.78

45.77

751,263

592,309

749,975

211,551

151,355

279,571

28.16

25.55

37.28

กก. / ปี

ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต

1.2.2 (4)

2563

2,073,604 2,004,800 1,958,077

ปริมาณการผลิตจริง

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต
3

2562

3,000,000 3,000,000 3,000,000

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต
2

หน่วย
เส้น / ปี

%

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลู ค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
เท่ากับ 564,777,494 บาท
รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร มีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทของสินทรัพย์
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงโฉนด
เลขที่ 7913-4 และ 7498 เนือ้ ที่
35,337 ตารางวา (3 โฉนด) ที่ตงั้
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อ
ใช้เป็ นที่ตงั้ อาคารโรงงาน
2. ที่ดิน

3. อาคารและส่วนปรับปรุง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เป็ นเจ้าของ

มูลค่าสุทธิ หลังหักค่า
เสื่อมราคาสะสม (บาท)

ภาระผูกพัน

33,305,828 คํา้ ประกันสินเชื่อธนาคาร

ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM
เป็ นเจ้าของ
ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM
ของบริษัทย่อย คือ
NDI
12

72,006,555 ไม่มีภาระผูกพัน
146,542,976 คํา้ ประกันสินเชื่อธนาคาร
84,660,927 คํา้ ประกันสินเชื่อธนาคาร
683,948 ไม่มีภาระผูกพัน
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ประเภทของสินทรัพย์

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์

5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

6. ยานพาหนะ

7. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/
ติดตัง้
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้าของ
ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM
ของบริษัทย่อย คือ
NDI
เป็ นเจ้าของ
ของบริษัทย่อย คือ
NDI
เป็ นเจ้าของ
ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM
ของบริษัทย่อย คือ
NDI
เป็ นผูเ้ ช่า (เช่าการเงิน)
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าสุทธิ หลังหักค่า
เสื่อมราคาสะสม (บาท)

ภาระผูกพัน

187,772,853 ไม่มีภาระผูกพัน
1,427,067 ไม่มีภาระผูกพัน
8,799,895 ไม่มีภาระผูกพัน
682,060 ไม่มีภาระผูกพัน
177,966 ไม่มีภาระผูกพัน
6,915,409 ไม่มีภาระผูกพัน
722,859 ไม่มีภาระผูกพัน
4,434,686 ไม่มีภาระผูกพัน
1,838,959 สัญญาเช่าการเงิน
14,805,507 ไม่มีภาระผูกพัน
564,777,495

รายละเอียดทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีดงั ต่อไปนี ้
รูปแบบ
เครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์

ชื่อเจ้าของ

ประเภทสินค้า/บริการ

1. เครื่องหมายการค้า
ND Rubber

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ - ยางรถยนต์
จํากัด (มหาชน)
- ยางรถจักรยานยนต์
- ยางรถจักรยานสองล้อ
- ยางในรถยนต์
- ยางในรถจักรยานยนต์
- ยางในรถจักรยานสองล้อ
2. เครื่องหมายการค้า บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ - ยางในรถจักรยานยนต์
SK
จํากัด (มหาชน)
- ยางนอกรถจักรยานยนต์
3. เครื่องหมายการค้า บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ - ยางในรถจักรยานยนต์
ยางช้าง
จํากัด (มหาชน)
- ยางนอกรถจักรยานยนต์
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เลขทะเบียน/
ประเทศทีจ่ ด
ทะเบียน
ค1542/
ประเทศไทย

180129073/
ประเทศไทย
201108923/
ประเทศไทย

ระยะเวลา
คุ้มครอง
10 ปี

10 ปี
10 ปี
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1.3
1.3.1

โครงสร้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
NDR เริ่มประกอบธุรกิจผลิตยางรถจักรยานยนต์โดยครอบครัวสัมฤทธิวณิชชาเมื่อปี 2537 ต่อมาในปี 2547 ได้ก่อตั้ง
บริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (“NDI”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยางสําหรับใช้ในยานยนต์ ซึ่ง
ปั จจุบนั NDR ถือหุน้ อยู่คิดเป็ นร้อยละ 91.77 ของทุนจดทะเบียน
หลังจากนั้น บริษัทฯ มีแนวคิดในการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ จึงจัดตัง้ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ขึน้ ในปี
2560 เพื่อดําเนินการงานวิจยั ต่าง ๆ โดย NDR ถือหุน้ อยู่คิดเป็ นร้อยละ 98.34 อย่างไรก็ตาม เดือนมิถยุ ายน 2564 บริษัท
เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ได้มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว
ต่อมา ในปี 2561 NDR ได้เข้าถือหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd (“FKRMM”)
ซึ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย
ในปี 2564 NDR มีการเข้าลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด ผูผ้ ลิตและจําหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย โดย NDR ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และถือเป็ นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

สําหรับชื่อของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สถานที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ จํานวนและชนิด
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกลุ่มบริษัท ปรากฎตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
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1.3.2

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ รายใหญ่
บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่คือ Consistent Record Sdn. Bhd. (“CRSB”) ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลสัญชาติมาเลเซีย โดยมี Bank
of Singapore Limited เป็ นผูด้ ูแลรับฝากหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจบริการทางการเงิน ถือหุน้ ในบริษัทฯ ร้อยละ 24.95
โดยกรรมการของ CRSB เป็ นเจ้าของบริษัท FKRMM ที่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ เมื่อปี 2561 นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีผบู้ ริหาร
หลักคือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา และมีกลุ่มครอบครอบครัวสัมฤทธิวณิชชาเป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 51.96 โดยกลุ่มดังกล่าวมีธุรกิจหลายประเภท ซึ่งจะมีรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน
บ้าง โดยรายการดังกล่าวจะเป็ นการทําธุรกรรมปกติ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
ทัง้ นี ้ การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อย่างมี
นัยสําคัญ

1.3.3 ผู้ถือหุ้น
1.3.3 (1) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 (ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีดงั นี ้
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
จํานวน (หุน้ )
ร้อยละ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
รวม
ผู้ถือหุ้นอื่นทีอ่ ยู่ใน 10 ลําดับแรก
BANK OF SINGAPORE LIMITED
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
นางสาวกรชาณา อินทร์ชยั ญะ
นางเกษสุรีย ์ สุนทร
นางสุกญ
ั ญา วงษ์นาค
นายพรศักดิ์ รัตนเลิศไพบูลย์
นายสุพจน์ ตัง้ เฉลิมกุล
นางวารุณี สุนทรกิจประไพ
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
รวม
กลุ่มผู้ถือหุน้ รายย่อยอื่นๆ
รวม

75,093,202
73,351,012
15,432,300
163,876,514

23.81
23.26
4.89
51.96

78,695,100
5,200,000
2,600,000
2,105,287
2,100,000
1,766,700
1,700,000
1,217,400
1,212,062
1,170,656
97,767,205
53,747,795
315,391,514

24.95
1.65
0.82
0.67
0.67
0.56
0.54
0.39
0.38
0.37
31.00
17.04
100.00

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิวณิชชา เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน
ของบริษัท อย่างมีนยั สําคัญ
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1.3.3 (2)

ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
-ไม่ม-ี

1.3.3 (3)

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน จํานวน 346,891,514 บาท เรียกชําระแล้ว จํานวน 346,891,514
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 346,891,514 หุน้ หุน้ บุรมิ สิทธิ จํานวน 0 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

1.3.3 (4)

การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่ม-ี

1.3.3 (5)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล
และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทัง้ นี ้
มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ได้กาํ หนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษี เงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาํ หนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็ นที่
จะต้องนําเงินกําไรสุทธิจาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปี ท่ผี ่านมา

ปี

อัตรากําไรสุทธิ
(บาท/หุ้น)

อัตราเงินปั นผล
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ**
(ร้อยละ)

2562
2563
2564

0.14
0.13

0.05
0.03

40.00
41.47

** การจ่ายเงินปั นผลในปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อน

16

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

2.
2.1

การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นพืน้ ฐานสําคัญที่จะสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้ดาํ เนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงกําหนดให้คณะกรรมการบริหาร
เป็ นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกันไม่ให้
ความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และรายงานรายผลการวิเคราะห์ และแนวทางการป้องกันความเสีย่ ง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส รายละเอียดดังนี ้
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1) บริษัทฯ จะดําเนินกิจการภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อน และเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ
2) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ มีหน้าที่บริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับ
ปฏิบตั ิการ ตามที่คณะกรรมการบริหาร ฝ่ ายจัดการ และระบบการควบคุมภายในกําหนด
3) ความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องได้รบั การจัดการดังนี ้
- ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึน้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ตามแนวทางที่เหมาะสม
- ติดตามดูแล ให้ม่นั ใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
4) บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่พิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกาํ หนดไว้ ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 5) ความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ใหม่
5) บริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ ของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ และมีวิธีจดั การความเสี่ยง
ที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัท : มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้ม่นั ใจว่า บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ มั่นใจว่าความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะ
3) คณะกรรมการบริหาร : ทําหน้าที่เป็ นคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธาน มีหน้าที่ดงั นี ้
- จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง และสอบทานนโยบายนีอ้ ย่างสมํ่าเสมอ
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึน้ หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- สอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตามที่ระบุไว้ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
- รายงานความเสี่ยงที่ตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- จัดประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้
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4) ผูต้ รวจสอบภายใน : มีหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของการจัดการควบคุมความเสี่ยง รวมทัง้ การติดตามการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
5) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้ งั คับบัญชาได้
การบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับปี 2564
สําหรับในปี 2564 นัน้ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ได้มีการจัดประชุมร่วมกันทัง้ หมด 8 ครัง้ พบว่ามีประเด็นความเสี่ยง
ที่สาํ คัญดังนี ้
1) ความเสี่ยงจากการที่พนักงานอาจติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
แนวทางการแก้ไข บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจหาเชือ้ ไวรัส COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ประกาศมาตรการป้องกัน ได้แก่ ห้ามพนักงานเดินทางออกนอกพืน้ ที่พักและที่บริษัทหากไม่จาํ เป็ น, ห้ามเดินทาง
ระหว่ า งประเทศ, พนัก งานต้อ งผ่านจุดคัด กรองก่อ นเข้าบริษัท, สร้า งความตระหนักและรณรงค์ให้พนักงานใส่
หน้ากาก ล้างมือสมํ่าเสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม, มีการสื่อสารให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
เฝ้าระวังให้ปลอดภัยจากเชือ้ ไวรัส, แจกจ่ายยารักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจาํ เป็ น, จัดเตรียมพืน้ ที่ Bubble &
Seal เพื่อคัดแยกผูต้ ิดเชือ้ รวมถึงสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รบั การฉีด
วัคซีน
ผลการจัดการความเสี่ยง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2564 พบพนักงานติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 จํานวน
123 คน อย่างไรก็ตาม จากการกําหนดมาตรการป้องกันและแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งได้รบั ความร่วมมือจาก
พนักงานทุกคนเป็ นอย่างดี ทําให้ตงั้ แต่วนั ที่ 25 กันยายน 2564 บริษัทฯ ไม่พบผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มเติมแต่อย่างใด

2.2

ปั จจัยความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันและการเข้ามาทําธุรกิจได้ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์มีผูป้ ระกอบการหลายราย จึงทําให้เกิดการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการ
แข่งขันด้านราคา ซึ่งปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ การบริการจัดการต้นทุน, มาตรฐานคุณภาพสินค้า, มาตรฐาน
การจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาในปริมาณที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการลูกค้า และการพัฒนามาตรฐานการให้บริการใน
ระดับสากล บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญในการดําเนินธุรกิจ โดยจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ ยังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ในการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการพึง่ พาผู้จาํ หน่ายรายใหญ่
บริษัทฯ จะสั่งซือ้ ยางธรรมชาติคณ
ุ ภาพดีจากผูจ้ าํ หน่ายรายหนึ่งในปริมาณที่มาก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ซือ้ ยางธรรมชาติได้
ในราคาที่แข่งขันได้ และช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในคุณภาพของยางธรรมชาติท่ีนาํ มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึง
ความสามารถในการจัดสรรยางธรรมชาติในสถานการณ์ท่มี ปี ริมาณยางธรรมชาติไม่เพียงพอ
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อย่ างไรก็ ตาม บริษั ทฯ อยู่ระหว่ างการสรรหาผู้จ ําหน่ ายรายใหม่ท่ี สามารถจัดสรรยางธรรมชาติท่ี มีคุณภาพผ่ านตาม
มาตรฐานที่กาํ หนดในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็ นแหล่งวัตถุดบิ สํารอง อย่างน้อย 2 ราย โดยก่อนการสั่งซือ้ ยางธรรมชาติแต่ละ
ครัง้ บริษทั ฯ จะเปรียบเทียบราคารายวันจากผูจ้ าํ หน่าย และคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของยางธรรมชาติ ราคา และ
อายุการใช้งาน เป็ นต้น
ความเสี่ยงด้านการลงทุน
บริษัทฯ มีความมุ่งเน้นพัฒนาโอกาส เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านอื่นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้องค์กรมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทัง้ นี ้ การกําหนดกลยุทธ์การขยายการลงทุนอาจมีความเสี่ยงด้านผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย จากสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของ
ประเทศที่เข้าไปลงทุน
ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดําเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมลู ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็ นเงิน 413,614,932
ล้านบาท นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย เพื่อมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจที่สาํ คัญอย่างใกล้ชิด รวมทัง้ ติดตามการทํางานของบริษัทย่อยว่า
ได้ดาํ เนินการตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินงานความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ที่ปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน ฐานะทางการเงิน
และ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปั จจุบนั บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนทัง้ หนีส้ ินระยะสัน้ และหนีส้ ินระยะยาว
และบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยการเพิ่มเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อการบริหารต้นทุน
อัตราดอกเบีย้ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีตน้ ทุนการสั่งซือ้ วัตถุดิบบางชนิดจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ และการรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงโดยทําสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

-

ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการต่อยอดธุรกิจเดิม และการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็ นระบบ
Automation ทําให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพ
คล่องทางการเงินได้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีการวางแผนบริหารจัดการลงทุนอย่างระมัดระวังรอบคอบ การเพิ่มเครื่องมือ
ทางการเงินที่หลากหลายในการระดมทุนจากผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีความเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนีแ้ ละสถาบันการเงินตลอดมา ทัง้
ในเรื่องการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาซือ้ ขาย หรือสัญญากูย้ ืมเงิน โดยมีประวัติการชําระเงินที่ดี ตรงตามกําหนดเวลา
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ทุกครัง้ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้สถาบันการเงินต่าง ๆ พิจารณาวงเงินสินเชื่อ หรือเพิ่มวงเงินให้กบั บริษัทฯ เพื่อใช้ในการ
ขยายธุรกิจหรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทําให้บริษัทฯ ได้รบั วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ
ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงจากการเรียเก็บเงินจากลูกค้าหรือได้รบั ชําระหนีล้ ่าช้า
บริษัทฯ มีนโยบายการจําหน่ายสินค้าโดยการให้เครดิตแก่ลกู ค้า ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระค่า
สินค้าและบริการจากลูกค้า หรือได้รบั ชําระหนีล้ ่าช้ากว่ากําหนดระยะเวลา ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มอบหมายให้ ผูร้ บั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ร่วมกับผูจ้ ัดการทั่วไปฝ่ ายขาย พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการให้
สินเชื่อของลูกค้าที่เปิ ดบัญชีใหม่ และกําหนดให้มีการทบทวนวงเงินสินเชื่ออย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้ มอบหมายให้
ฝ่ ายการเงินทําหน้าที่ดแู ลเร่งรัดติดตามลูกหนีค้ า้ งชําระ พิจารณาหยุดการขายเมื่อลูกหนีไ้ ม่สามารถจ่ายชําระหนีไ้ ด้
ตามข้อตกลง ตลอดจนพิจารณาดําเนินการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย
-

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)
เนื่องจากปั จจุบนั การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กรให้
รองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และปั จจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Treat) เป็ นภัยคุกคามที่กาํ ลังพัฒนาขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ กับทุกองค์กร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของลูกค้าและนัก
ลงทุน หรืออาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้นาํ มาพิจารณาเป็ นความเสี่ยงและหามาตรการ
จัด การเพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ยงดังกล่ าว โดยคณะกรรมการได้ให้ความสําคัญ ในการกํากับ ดูแ ลความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กาํ หนดนโยบายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง
ปฏิบตั ิในการใช้งงานเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องและปลอดภัย พัฒนาระบบหรือโปรแกรมใน
การเฝ้าระยังพฤติกรรมและจัดการภัยคุกคามที่เข้ามาโจมตี ทําการทดสอบและประเมินระบบป้องกันอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดจนมีการจัดทําแผนรับมือกับภัยคุกคามกรณีถกู โจมตี และทดสอบแผนอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลชัน้ ความลับภายในองค์กร ปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของสารสนเทศ สร้างความเชื่อมั่นว่า
ระบบสารสนเทศพร้อมใช้งานเพื่อการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างระบบสํารองข้อมูลที่สามารถย้อนคืน
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

-

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน
บริษัทฯ ตระหนึกถึงความเสี่ยงด้านความปลอภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน อันเนื่องจากการ
ปฏิ บัติ ง านในทุกกลุ่มธุ รกิจ ซึ่ง อาจนําไปสู่ความสูญเสี ย การบาดเจ็บ การเจ็บ ป่ วย อัน จะส่ ง ผลกระทบต่อการ
หยุดชะงักและความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ ความเสี่ยง
จากการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในโรงงาน และการปฏิบัติงานในที่สูง เป็ นต้น
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
 กําหนดและประกาศนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิงานภายใต้นโยบาย“อุบตั ิเหตุจากการทํางานต้อง
เป็ นศูนย์ ขจัดการกระทําและสภาพแวดล้อมที่ต่าํ กว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้หมดไป”
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 จัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พร้อมกับดูแลสํานักงาน
ปฏิบตั ิงานในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน
 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในสถานที่ปฏิบตั ิงาน กิจกรรมด้าน
อนุรกั ษ์พลังงาน สนับสนุนและฟื ้ นฟูระบบนิเวศน์และธรรมชาติ
 บริษัทฯ มีการจัดการของเสียเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ มีการคัดแยกขยะและส่ง
กําจัดหรือส่งขายกับหน่วยงานที่มีใบอนุญาตและเชื่อถือได้ จัดให้มีบ่อดักขยะและไขมัน และการตรวจวิเคราะห์
นํา้ ทิง้ โดยหน่วยงานภายนอก
 จัดให้มีการสื่อสารและให้ขอ้ มูลเชิงป้องกันให้พนักงานทุกคนรับทราบเกี่ ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การใช้
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค การแจ้งพืน้ ที่เสี่ยง และการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครัง้ ก่อนเข้าพืน้ ที่
ปฏิบตั ิงาน
 ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงผ่านดัชนีวดั ความเสี่ยงต่างๆ และรายงานผลต่อที่ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ
ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk)
-

ความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และคํานึงถึงความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชน
อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ผจู้ ดั การทั่วไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
มีหน้าที่ดแู ลและดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรได้ปฏิบตั ิตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบตั ิตามนโยบายจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การพัฒนาและปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝั งจิตสํานึกที่ดีในการดําเนิน
กิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีการปฏิบตั ิอย่างมีจริยธรรม ดําเนินการให้มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มี
ลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รปั ขั่นทุกรูปแบบ ให้ความสําคัญกับสิทธิ
มนุษยชนขั้นพืน้ ฐาน การปฏิบัติดา้ นแรงงานอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่น เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ครอบคลุม
ถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรงแซง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ ี
ส่วนได้เสียและช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทฯ มีมาตรการคุม้ ครองปกป้องผูแ้ จ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตในองค์กร

-

ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อปุ ทาน
ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น ส่งผลให้กระบวนการ
ทํางานร่วมกันไม่เป็ นไปตามแผน ความเสียหายด้านชื่อเสียงหากมีกรณีฟ้องร้องดําเนินคดีทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจ
สูญเสียกลุ่มคู่คาหรือลูกค้ารายสําคัญไป เป็ นต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ นี ้ บริษัทฯ จึงกําหนดจรรยาบรรณ
สําหรับผูบ้ ริหาร พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า ให้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการติดตาม ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
โดยมีช่องทางที่บุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งข้อร้องเรียน หากพบเห็นการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนน เพื่อ
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จัดการตามมาตรการต่อไป นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังกําหนดนโยบายและการดําเนินการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็ นไปตามกฎหมายอีกด้วย โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน
-

3.
3.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันเกิดจากภาครัฐทั้งในและ
ต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ อาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรืออาจปฏิบตั ิไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของบริษัทฯ ผลกระทับทั้งด้านการเงินและการดําเนินงาน ความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้มี
มาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ให้ทนั ต่อสถานการณ์
และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม มีการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สื่อสารให้พนังกานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทกุ หน่วยงานสามารถปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลด้านสังคมที่ม่นั คงและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไปพร้อมๆ กับการเติบโต
ทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายเพื่อประโยชน์รว่ มกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
การดําเนิ นงานที่ สมดุลและสอดคล้องกัน โดยในปี 2564 บริษั ทฯ ได้แต่ งตั้งคณะทํางานพัฒนาความยั่งยื น เพื่ อให้การ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็ นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้
เกิดเป็ นนโยบายที่ชัดเจนอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็ นพืน้ ฐานสําคัญสูงสุด อีกทั้งยังมุ่งมั่น
พัฒนาเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ
ตามแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
การควบคุมดูแลที่ดี

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจิตสํานึก

มีการกํากับการดูแลกิจการที่ดี การบริหารการจัดการความเสี่ยงขององค์กร การปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ ถือเป็ นเรื่องสําคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด
มีการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เรื่องการใช้
พลังงาน การจัดการทรัพยากรนํา้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย
เป็ นต้น
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การสร้างผลตอบแทนที่คมุ้ ค่า

มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบตั ิการไปสู่ความเป็ นเลิศ เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
ด้านการลงทุน ปริมาณการผลิต และปริมาณสํารองที่พิสจู น์ได้
การนําความมั่งคั่งและมั่นคง
มุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางสังคมในประเทศที่บริษัทมีกิจกรรมการดําเนินงาน ผ่าน
สู่สงั คม
การร่วมมือในโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ
สร้า งโอกาสด้ว ยความก้าวหน้า มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ และการดําเนินงานที่
ทางเทคโนโลยี
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
องค์กรสมรรถนะสูง
มุ่งมั่นในการปรับปรุ งการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

3.2

3.2.1

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามหลักธรรมภิบาล โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้มีการยกระดับการดําเนินการดังกล่าวไปยังผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษทั ฯ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน บริษัทฯ
คํานึงถึงความสัมพันธ์ของผูม้ สี ่วนได้เสียในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตัง้ แต่ตน้ นํา้ ถึงปลายนํา้ เพื่อสะท้อนให้
เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน บริษัทฯ จึงได้วิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ ดังนี ้
การสํารวจความ
ต้องการของ
ผูบ้ ริโภค

การทํา Market
Research เพื่อ
รับทราบความ
ต้องการและ
Feedback จากการ
ใช้สินค้า จากลูกค้า
โดยตรง

การวิจยั และ
พัฒนา

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกําหนด
คุณสมบัติและแหล่ง
ผลิตของวัตถุดิบ

การจัดหาวัตถุดบิ

การสรรหาวัตถุดิบจาก
แหล่งที่ผ่านการรับรอง
ระบบคุณภาพ และมี
คุณสมบัติตามที่บริษัท
กําหนด โดยให้
ความสําคัญกับคู่คา้ ที่
ดําเนินธุรกิจโดย
คํานึงถึง ESG

กรผลิตและ
การตรวจสอบ

การตลาดและ
การขาย

การผลิตด้วยพลังงาน
สะอาดและเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย โดยมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า ควบคู่ไปกับ
นโยบาย Zero Waste
รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาํ หนด เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม
ความต้องการของ
ลูกค้า

การกําหนดราคา
สินค้าให้เหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้าอย่าง
เป็ นธรรม และเพิ่ม
ช่องทางการจําหน่าย
ให้หลากหลายและ
สร้างช่องทางการ
สื่อสารเพื่อให้ลกู ค้า
สามารถเข้าถึงได้งา่ ย
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การส่งมอบสินค้า

การจัดทําแผนจัดส่ง
สินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่ง
มอบสินค้าได้อย่าง
รวดเร็วและตรงต่อ
เวลา และสามารถ
ลดพลังงานด้านการ
ขนส่ง

การบริการ
หลังการขาย

การบริการรับเปลี่ยน
สินค้าที่เกิดจากความ
ผิดพลาดจาก
กระบวนการผลิต
รวมถึงการจัดให้มี
ผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และการ
ประเมินความพึง
พอใจลูกค้า
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บริษัทฯ ได้รบั มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ที่แสดงถึงความน่าเชื่อในระบบ
การปฏิบตั ิงานตัง้ แต่การสั่งซือ้ วัตถุดิบ การผลิต จนถึงขัน้ การจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลกู ค้า โดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะ
ได้รบั สินค้าที่มีคุณภาพ และมีความถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุ ง
และพัฒนาห้องปฏิบตั ิการในการทดสอบ (Laboratory) โดยการเพิ่มเครื่องทดสอบที่มีความทันสมัยมากขึน้ สามารถทํา
การทดสอบได้อย่างรวดเร็วและให้ผลการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ เพื่อเป็ นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถเติมเต็มความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.2.2

การวิเคราะห์ผู้มีสว่ นได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีในการทํางาน
รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการจัดการระดับความสําคัญและสื่อสารความคาดหวังผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยจากการประเมินความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มพบว่า มีระดับผลกระทบและอิทธิพลต่อบริษัท
ฯ ในระดับที่แตกต่างกัน โดยผูม้ สี ่วนได้เสียที่มีความสําคัญ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และพนักงาน
การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสียนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของจริยธรรมทางธุรกิจและความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุแนวทางปฏิบัติดา้ น
ธุรกิจที่เป็ นเลิศ โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยแบ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายในและ
ภายนอกองค์กร ดังนี ้
ประเด็นความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ผู้ถือหุ้น
(นักลงทุน, ผูถ้ ือหุน้ )

พนักงาน
(ผูท้ ่ีบริษัทจ้างงาน
โดยตรง/ ผูท้ ่บี ริษัทจ้าง
งานผ่านบริษัท
Outsource)

- ผลตอบแทนจากราคาหุ้น ที่ สูง ขึ น้ , เงิ น - สร้างผลการดําเนินงานให้มีผลกําไรที่ดี
ปั นผล
- เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ผ่ า น ต ลา ด
หลักทรัพย์ฯ และเว๊ปไซด์ของบริษัทฯ
- การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม
- ให้ข่าวกับสื่อมวลชนและเผยแพร่ข่าวที่สาํ คัญ
- ให้ธุรกิจมีผลการดําเนินงานที่เติบโต
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง
-

รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ
- การจ่ายค่าตอบแทนและจัดสรรสวัสดิการอย่าง
ความปลอดภัยในการทํางาน
เหมาะสม
การส่งเสริมการเรียนรู ้ และการพัฒนา - ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
ความผูกพันกับองค์กร
เป็ นธรรม
ผลการดํา เนิ น งานและการเติ บ โตของ - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งานให้เหมาะสม
ธุรกิจ
และปลอดภัย
- จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
ความ สัมพันธ์ระหว่างองค์กร หัวหน้างาน และ
พนักงานทุกระดับ

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ลูกค้า
- ต้องการได้รบั สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพตรงตาม
ความต้อ งการ ปริ ม าณครบถ้ว น ตาม
(ลูกค้าที่ซอื ้ และผูท้ ่ใี ช้
เวลาที่กาํ หนด
สินค้าและบริการ)
- ได้รั บ การบริ ก ารที่ ดี และเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
- ราคาที่เหมาะสมสามารถแข่งขันในตลาด
ได้
- คําแนะนําการใช้สินค้า
- การรับประกันสินค้า
- สินค้า/บริการสามารถสร้างการเติบโตที่
ยั่งยืน

คู่ค้า
(ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั หา ผูใ้ ห้
บริการในกระบวนการ

- ส่ ง มอบสิ น ค้า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน
- ควบคุมการผลิตและการจัดส่งให้ได้คุณภาพ
และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับ สนุน
การขายสินค้าให้แก่ลกู ค้า/ตัวแทนจําหน่าย
- ฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี
- คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการ
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อครอบคลุมผูใ้ ช้ทุก
กลุ่ม
- นโยบายรั บ เปลี่ ย นสิ น ค้ า ที่ เ กิ ด จากความ
ผิดพลาดทางการผลิต
- การจัดซือ้ จัดจ้าง ที่เป็ นเป็ นธรรม โปร่งใส - การชําระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
และปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงไว้
- มี ก ารคัด เลื อ กตัว แทนจําหน่ ายตามนโยบาย
- ชําระค่าสินค้า/บริการ ตรงเวลาที่กาํ หนด จัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม

หลักของบริษัท)
- กิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชน
- ไม่มีมลพิษออกสู่แหล่งชุมชน
ทางบวกและทางลบ
จากการดําเนินงานและ - สมาชิกในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และที่อยู่อาศัย
การใช้ผลิตภัณฑ์)
- ได้รบั ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหา
ในชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ
- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย
และนโยบายที่กาํ หนด
(ผูท้ ่กี าํ กับดูแล ออก
- ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
กฎเกณฑ์ พิจารณา
ปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานราชการ
อนุญาตการใดๆ ที่
- จริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินธุรกิจ
ชุมชน / สังคม
(ผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบทัง้
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- มีหน่วยงานดูแลและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชน
- ดําเนินธุรกิจโดยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกํา หนด และไม่ ส่ ง ผล
กระทบต่อแหล่งชุมชน
- ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- ปฏิ บัติ ต ามและมี ส่ ว นร่ ว มกับ มาตรการและ
กิจกรรมของภาครัฐตามความเหมาะสม
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ประเด็นความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจ)
คู่แข่งทางการค้า
(ผูผ้ ลิต และจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภท

- มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม - กําหนดกลยุทธ์ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วย
และโปร่งใส
ความสุจริต ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อทํา ให้
คู่แข่งเสียชื่อเสียง

เดียวกัน)
3.2.3

การระบุประเด็นความยั่งยืน
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ พบประเด็นความยั่งยืนที่สาํ คัญระหว่างบริษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกในแต่ละห่วงโซ่ โดยแยกเป็ นมิติเศรษฐกิจ มิติสงั คม และมิติสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

3.2.4

การวิเคราะห์ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ บริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนโดยการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มี
ความสัมพันธ์กับการดําเนินธุรกิจมาร่วมพิจารณากับประเด็นจากการประเมินความเสี่ยงในปั จจุบันและที่คาดว่าจะมี
โอกาสเกิดในอนาคต
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้รบั รูม้ มุ มอง ข้อมูลและข้อคิดเห็นมาวิเคราะห์ ก่อนนํา
ผลทั้งหมดมาดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นด้านยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดการประเด็นต่างๆ สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยทําการวิเคราะห์ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า วิเคราะห์
ประเด็นที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความสําคัญ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กร และทําการประเมิน
และจัดลําดับความสําคัญทัง้ ในมิติของความสําคัญต่อบริษัทฯ และความสําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยสามารถจัดลําดับ
ประเด็นความสําคัญด้านความยั่งยืนได้ ดังนี ้

3.3
3.3.1

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้านสิง่ แวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในด้านการใช้ทรัพยากรอันอาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดนโยบายและแผนการอนุรกั ษ์
พลัง งานและสิ่ ง แวดล้อ มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ง ต้อ งอยู่ภ ายใต้ก ฎหมายที่ ค วบคุม และข้อ บัง คับ ด้า น
สิ่งแวดล้อม ทัง้ ยังคํานึงเสมอว่าการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ที่จะ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการ
ดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทํางานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทําหน้าที่จัดทําแผนงาน ส่งเสริมสนับสนุน และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการจัดทําโครงการควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงาน และ
ทรัพยากรประเภท ไฟฟ้า นํา้ ประปา กระดาษสํานักงาน การรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อีเมล และ
กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการใช้พลังงานให้คมุ้ ค่า การติดข้อความเพื่อลดการใช้นาํ้ และกระดาษ
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ชําระในห้องนํา้ ที่เกินความจําเป็ น และบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการใช้กระดาษซํา้ หน้าสองอีกครัง้ การปรับรู ปแบบการ
จัดเก็บเอกสารเป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในสํานักงาน
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ม่งุ เน้นควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันความ
สูญเสียในรู ปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
บุคลากรและผูร้ บั เหมาเข้าใจหน้าที่และสิทธิในการหยุดปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ไม่ปลอดภัย และสามารถคุม้ ครอง
ปกป้องสิ่งแวดล้อม อันอาจจะส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และชุมชน รวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทัง้
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3.3.2

ผลการดําเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
การจัดการพลังงาน
บริษั ท ฯ บริห ารจัดการพลังงานอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ติ ด ตั้งระบบผลิต ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิต ย์ (Solar
Rooftop) -บนพืน้ ที่ 5,874 ตารางเมตร โดยแผงโซล่าเซลจะทําหน้าที่รบั พลังงานจากแสงอาทิตย์และทําการเปลี่ยนเป็ น
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) หลังจากนั้นจะส่งพลังงานไปยังระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงเป็ นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ผ่านตูค้ วบคุม MDB พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ นําพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดตัง้ Solar Rooftop ไปใช้ในกระบวนการผลิต
โดยในปี 2564 บริษั ท ฯ สามารถลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าโดยเปลี่ ย นมาใช้พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์ จํา นวน 1,310,000
กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ จํานวน 5,480,000 บาท สําหรับปี 2565 บริษัทฯ ตัง้ เป้าหมายลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 0.11% เทียบกับปี ฐาน
การจัดการนํา้
บริษัทฯ มีการจัดการนํา้ ทิง้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสูบนํา้ เสียจากกระบวนการผลิตและจากหอพักพนักงานเข้ามาพัก
ที่บ่อนํา้ เสีย (Wastewater Tank) เพื่อผ่านกระบวนการแยกไขมัน (Oil Separator Tank) และผ่านกระบวนการบ่อสารเคมี
เพื่อทําปฏิกิริยาเร่งทําให้ตกตะกอน (Reaction Tank และ Flocculation Tank) หลังจากนั้น จะส่งผ่านบ่อพักสํา หรับ
ตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพื่อแยกตะกอนออกจากนํา้ โดยนํา้ ที่ได้จะไหลเข้าสู่บ่อพัก (Aeration Tank) เพื่อทํา
การเติมอากาศหรืออ๊อกซิเจนในนํา้ และปล่อยสู่บ่อพักนํา้ เพื่อให้นาํ้ ใสขึน้ (Clarifier Tank) และส่งต่อไปที่บ่อพักนํา้ อีกครัง้
(Discharge Tank) ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนปล่อยนํา้ ไปยังสระนํา้ เพื่อสํารองนํา้ ดิบไว้ใช้ในระบบประปาต่อไป โดยมีนาํ้
ทิง้ ที่ผ่านการบําบัด ร้อยละ 41 ของปริมาณนํา้ ทิง้ ทั้งหมด ในจํานวนนีส้ ามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตและหอพัก
พนักงานภายในบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ สามารถลดการใช้นาํ้ ดิบได้ จํานวน 36,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถลดค่า
นํา้ ประปาลงได้ จํานวน 432,000 บาท สําหรับปี 2565 บริษัทฯ ตัง้ เป้าหมายลดปริมาณการใช้นาํ้ ในกระบวนการผลิต 3%
จากปี ฐาน
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การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนผลิตอย่างเป็ นระบบตามหลักการ
3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยมีระบบ
การคัดแยกและวิธีกาํ จัดตามประเภทของ
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูใ้ ห้บริการ
กําจัดของเสีย ต้องเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ม่ นั ใจ
ว่า ของเสียจากบริษัทฯ จะถูกนําไปกําจัด
อย่างถูกวิธีและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สดุ

ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ ปริ ม าณของเสี ย ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิตและถูกส่งกําจัด จํานวน 337,930
กิโลกรัม หรือประมาณ 338 เมตริกตัน แยกเป็ นของ
เสี ย หรื อ วั ส ดุ ท่ี ไ ม่ ใ ช้แ ล้ว ที่ เ ป็ น อั น ตราย ปริ ม าณ
26.33 ตัน หรื อ คิ ด เป็ นร้อยละ 8 และ ของเสี ยหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็ นอันตราย ปริมาณ 331.60
ตัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 92 ของปริมาณของเสียที่ส่ง
กําจัดทัง้ หมด

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและจะจัดทํา
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทฯ ในอนาคต
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3.4

3.4.1

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้านสังคม

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้ บริษัทฯ ตัง้ มั่นที่จะดํารงตนให้เป็ น
บริษัทฯ ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหาร
กิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม บนพืน้ ฐานของจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้
สามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีต่อผูท้ ่มี ีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งเป็ นการดําเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ ซึ่ง
รวมถึงด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้นาํ มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 80012553) ของกระทรวงแรงงาน มาประกอบการปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษ ยชน
(Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชน (The
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs” โดยให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ดิ า้ น
แรงงานและการเคารพสิ ท ธิ ม นุษยชนอย่ างเป็ น ธรรม เท่ า เที ยม และไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ทั้ง ในด้านการจ้างงาน การจ่าย
ค่ า ตอบแทน การเลื่ อ นตํา แหน่ ง การฝึ ก อบรมและพัฒ นาพนั ก งาน โดยไม่ แ บ่ ง แยกความแตกต่ า งทางเพศ อายุ
สถาบันการศึกษา เชือ้ ชาติ และศาสนา รวมทัง้ สนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่ ผูพ้ ิการ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ น้ โทษ
เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ท่ีม่ นั คง และเป็ นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (SDGs) ของ
ประเทศและโลก อีกทัง้ เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรูส้ กึ ผูกพันเป็ นครอบครัวเดียวกับองค์กร
3.4.2 ผลการดําเนินงานด้านสังคม
3.4.2 (1) พนักงานและแรงงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิ มนุษยชนซึ่งกําหนดอยู่ในนโยบายด้านสิทธิ มนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแล
พนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรูส้ ึกผูกพันเป็ นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี
2564 บริษัทฯ มีการดําเนินงานด้านพนักงานที่สาํ คัญ ดังนี ้
การจ้างงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีจาํ นวนพนักงานแบ่งตามประเภทการจ้างงาน ดังนี ้
จํานวนพนักงาน (คน)
ประเภท
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานประจํา
176
98
พนักงานรายวัน
133
57
รวม
309
155
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สถิติการลาออกของพนักงาน
ประเภท
การเชิญให้ออก
การลาออก
เกษียณอายุ
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
2563
0
123
0
123

2562
0
184
0
184

2564
0
135
0
135

การฝึ กอบรมพนักงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทํางานแก่พนักงาน จํานวน 33 หลักสูตร
โดยมีจาํ นวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรูเ้ ฉลี่ยของพนักงาน 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ในปี 2564 บริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้
พนักงานได้รับการอบรมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น จัดอบรมด้านความปลอดภัย และการดูแลปกป้อ ง
สิ่งแวดล้อม อาทิ การอบรมการขับรถโฟ๊ คลิฟ การอบรมการดับเพลิงและอพยบหนีไฟ การอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ต่างๆ เป็ นต้น เพื่อตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย ในปี 2564 พบกรณีการบาดเจ็บจากการทํางาน และ
หยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 2 ครัง้ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว โดยการปรับปรุ งกระบวนการ
ทํางาน ปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ปฏิบตั งิ าน และสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิงานตามขัน้ ตอน เพื่อมิ
ให้เกิดเหตุการณ์ซาํ้ อีก
นอกจากนี ้ บริษัทฯ จัดให้มีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ โดยตรวจวัดค่ ค่าความเข้มแสงในการทํางาน ค่าฝุ่นรวม ค่าเสียงดังจากการทํางาน ค่าเสียงรบกวน และค่าความร้อน
จากสภาพแวดล้อมในการทํางาน และจัดให้มีการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าอีกด้วย โดยในปี 2564 พบว่า
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกําหนด และไม่พบกรณีสารเคมีร่วั ไหล
จากการดําเนินธุรกิจ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 นั้น บริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รบั การฉีดวัคซีน, แจกจ่ายยารักษาและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีจาํ เป็ น, สร้างความตระหนัก ให้ความรูใ้ นการป้องกันการติดเชือ้ , กําหนดแนวทางปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการจัดเตรียมอาคารหอพักสําหรับพนักงานที่ตรวจพบเชือ้ และการทํา Bubble & Seal เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ทาํ การประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop
COVID+ และได้รบั การรับรองมาตรฐานโดยกรมอนามัยอีกด้วย
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3.4.2 (2) ลูกค้า
บริษัทฯ พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมี
จริยธรรม โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบั ความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับ 85.89% และมีขอ้ ร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่อง
สําคัญ จํานวน 5 กรณี ซึ่งเป็ นประเด็นเกี่ยวข้องกับด้านบริการ 2 กรณี และด้านคุณภาพ 3 กรณี โดยบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการ
แก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
3.4.2 (3) ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลีกเลี่ยงการดําเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2564 ไม่พบ
ข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
3.4.2 (4) กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้
เสีย คือ ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน และสังคมโดยรวม โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อ
เป็ นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ในปี 2564 บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี ้
โครงการ SET Social Impact Gym 2021 ภายใต้แนวคิด SE Empowerment Program
บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการ SET Social Impact
Gym 2021 ภายใต้แ นวคิ ด SE Empowerment
Program ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํ า ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ นั ก ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social
Enterprise) ได้ดาํ เนินธุรกิจอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ด้วยมุ่งหมายให้นกั ธุรกิจเพื่อสังคม
มีส่วนในการดูแล แก้ไข สังคม ไม่ว่าจะเป็ นมิติ
ด้า นเกษตรกรรม กลุ่ ม ผู้เ ปราะบาง ด้า นการ
พัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และ
ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายผลลัพท์ทงั้ ทางธุรกิจ
และสังคมได้อย่างยั่งยืน
ในปี 2021 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็ นโค้ชจิตอาสา ให้แก่ มูลนิธิ เวิรล์ แชร์ (วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนสบายใจ) ซึ่งเป็ นศูนย์ฟื้นฟู
ผูป้ ่ วยจิตเวช (บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว) ได้ดาํ เนินการ ช่วยเหลือ พัฒนา และฟื ้ นฟูผูป้ ่ วยจิตเวช ให้ดาํ รงชีวิตร่วมกับ
สังคมได้โดยใช้หลักการฟื ้ นฟูผปู้ ่ วยด้วยแนวทางการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล บนพืน้ ที่ 49 ไร่ โดยให้ผปู้ ่ วย
ได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการปลุกพืชผัก สวนครัว บริษัทฯ ได้เข้ามาให้คาํ ปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในด้านแผน
ธุรกิจ ประกอบไปด้วย ประเภทสินค้าทางการเกษตรที่คาดว่าจะปลูกได้ท่ีให้ผลผลิตรวดเร็ว และสร้างรายได้ การจัดหา
supplier ทางการเกษตร การช่วยวางแผนในเรื่องการจัดโซนนิ่งการเพาะปลูก ที่สาํ คัญคือ การให้คาํ ปรึกษาในเรื่องการ
จัดทําบัญชีรบั รูร้ ายได้ และการคํานวณต้นทุน และค่าใช้จ่าย
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แนวทางการมีสว่ นร่วม

ผลการดําเนินงาน

มูลนิธิ เวิรล์ แชร์ (วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนสบายใจ)
ที่ปรึกษา
โครงการ SET Social
Impact Gym 2021
ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2564
ตลอด 5 สัปดาห์ของ
โครงการ โดยบริษัทฯ ได้
เข้าร่วมเป็ นโค้ชจิตอาสา
ทัง้ หมด 11 ชั่วโมง ตลอด
5 สัปดาห์

ผลผลิต (Output)
มูลนิธิ เวิรล์ แชร์ (วิสาหกิจชุมชน
บ้านสวนสบายใจ) สามารถนํา
คําแนะนําที่ได้ ไปวางแผนและ
ปรับใช้กบั การทํางานจริง และ
นําไปต่อยอดเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ นําไป
ปรับรูปแบบหรือการดําเนินธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ผลลัพธ์ธุรกิจ SE
ตาม SDGs Goal
เป้าหมายที่ 8
การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต
บริ ษั ท ฯ ได้จั ด กิ จ กรรมเข้า เยี่ ย มชมโรงงานและกระบวนการผลิ ต โดยได้เ ปิ ดบ้า นต้อ นรับ ชมรมกลุ่ ม ช่ า งซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์จงั หวัดจันทบุรี และ ชมรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์จงั หวัดจันทบุรี เพื่อรับฟั งและร่วมแบ่งปั นความรูด้ า้ น
กระบวนการผลิตยางในและยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ่งชมรมช่างสามารถนําความรูท้ ่ีได้ไปส่งเสริมและพัฒนาในอาชีพ
อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้าและองค์กรอีกด้วย
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กิจกรรมส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร
บริษัทฯ ได้ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร จํานวน 7,200
เม็ด ให้แก่โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
เป็ น โรงพยาบาลในท้อ งถิ่ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
นําไปใช้รกั ษาผูต้ ิดเชือ้ ไวรัส COVID-19

โครงการขับขี่ปลอดภัย
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มสนั บ สนุ น โครงการขั บ ขี่ อ ย่ า ง
ป ล อ ด ภั ย โ ด ย ก า ร นํ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง
รถจักรยานยนต์ ND จํานวน 20 เส้น มอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ สถานีตาํ รวจภูธรบ้านบึง เพื่อใช้ในการ
ออกปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บริ ก ารและอํา นวยความ
สะดวกด้านงานจราจรให้กับประชาชนผูใ้ ช้รถใช้
ถนน อีกทั้ง ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ที่ ได้
ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดเป็ นประโยชน์
ต่อไป

โครงการ “ต้นกล้าการศึกษา อนาคตประเทศไทย”
บริ ษั ท ฯ ได้ม อบทุ น การศึก ษา และร่ ว มมื อ กับ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ พร้อมบริษัทในเครือ
พั น ธมิ ต ร ส่ ง มอบกิ จ กรรมดี ๆ แก่ น้ อ งๆ ใน
โครงการ “ต้น กล้า การศึก ษา อนาคตประเทศ
ไทย” มอบสื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ น้ อ งๆ
โรงเรียนวัดอรุณรังษี จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการ
พั ฒ นาการสอนและปรั บ ปรุ งอาคารเรี ย น
ตลอดจนห้องนํา้ อย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งนี ้ เพื่อ
การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนให้อยู่รว่ มกัน
อย่างยั่งยืน
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4.
4.1

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมการดําเนินงาน
บริษัทฯ ขอแจ้งคําวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน
งบกําไร/ขาดทุน
รายได้จากการขาย

2563

2564

2562 : 2563
Different

%

2563 : 2564
Different

%

850.63

775.85

841.40

-74.78

-8.79%

65.55

8.45%

กําไร(ขาดทุน) อัตรา
แลกเปลี่ยน

4.61

2.55

0.57

-2.06

-44.69%

-1.98

-77.65%

รายได้อื่นๆ

6.63

3.03

10.07

-3.60

-54.30%

7.04

232.34%

รวมรายได้

861.87

781.43

852.04

-80.44

-9.33%

70.61

9.04%

699.20

591.02

685.54

-108.18

-15.47%

94.52

15.99%

81.13%

75.63%

80.46%

50.56

32.56

33.67

-18.00

-35.60%

1.11

3.41%

5.87%

4.17%

3.95%

103.58

93.63

81.44

-9.95

-9.61%

-12.19

-13.02%

12.02%

11.98%

9.56%

151.4

184.80

155.85

33.39

22.05%

-28.97

-15.67%

0.18%

0.24%

18.29%

-19.88

45.21

41.90

65.09 -327.41%

-3.31

-7.32%

-2.31%

5.79%

4.92%

ต้นทุนขาย
งบรวม

2562

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กําไรขัน้ ต้น

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท
งบกําไร/ขาดทุน

2563

2564

2562 : 2563
Different

%

2563 : 2564
Different

%

รายได้จากการขาย

604.99

562.71

602.65

-42.28

-6.99%

39.94

7.10%

กําไร(ขาดทุน)อัตรา
แลกเปลี่ยน

4.61

2.55

0.57

-2.06

-44.69%

-1.98

-77.65%

รายได้อื่นๆ

22.3

14.08

16.12

-8.22

-36.86%

2.04

14.49%

รวมรายได้

631.9

579.34

619.34

-52.56

-8.32%

40

6.90%

561.49

478.42

544.14

-83.07

-14.79%

65.72

13.74%

88.86%

82.58%

87.86%

13.21

7.46

7.66

-5.75

-43.53%

0.20

2.68%

2.09%

1.29%

1.24%

40.68

42.80

34.77

2.12

5.21%

-8.03

-18.76%

6.44%

7.39%

5.61%

43.50

84.29

58.51

40.79

93.77%

-25.78

-30.58%

6.88%

14.55%

9.45%

8.03

39.41

25.09

31.38

390.78%

-14.32

-36.34%

1.27%

6.80%

4.05%

ต้นทุนขาย
งบ
เฉพาะ
กิจการ

2562

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กําไรขัน้ ต้น

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ถึงแม้ว่าในปี 2564 จะยังคงมีการแพร่ระบาดของ
เชื ้อ ไวรัส COVID-19 อยู่ก็ ต าม แต่ จ ะเห็ นได้ว่า
ผลการดําเนินการในภาพรวมของปี 2564 รายได้
ของบริ ษั ท ฯ มี ทิ ศ ทางที่ เ พิ่ ม ขึ น้ เมื่ อ เที ย บกับ ปี
2563 โดยบริ ษั ท ฯ สามารถทํา รายได้ไ ด้เ กื อ บ
เท่ากับปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ในแผนงานของปี 2564 โดยมี ร ายได้ร วมอยู่ท่ี
852.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 เป็ นจํานวน
70.61 ล้านบาท
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การที่รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 เพิ่มขึน้ มานัน้ เป็ นผลจากการปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจให้เข้ากับสภาพตลาด
รวมถึงการขยายตลาดในต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ โดยตลาดต่างประเทศที่มีส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ อย่างโดด
เด่นคือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
อย่างไรก็ดี จากการที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทุกชนิด ส่งผลให้
ต้นทุนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึน้ เป็ นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนการขายของบริษัทฯ ปรับขึน้ มาอยู่ท่ีระดับ
80.46% ซึ่งเกือบเท่ากับต้นทุนในปี 2562

เนื่องจากในปี 2564 ต้นวัตถุดิบมีการปรับราคาเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้บริษัทฯ ต้องใช้กลยุทธ์ในการควบคุม
ค่าใช้จ่าย โดยจะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารนัน้ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 – 2564 โดย
ค่ า ใช้จ่ า ยในการขายปี 2564 อยู่ ท่ี 3.95% เมื่ อเที ยบกั บรายได้ ซึ่ งลดลงจากปี 2563 ซึ่ งอยู่ ท่ี 4.17% สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2564 ลดลงมาอยู่ท่ี 9.56% เมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ี 11.98%
ถึงแม้ว่ากําไรขัน้ ต้นจะลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษากําไรสุทธิให้มียอดรวมใกล้เคียงกับปี 2563 ได้ โดย
ในปี 2564 บริษัทฯ สามารถทํากําไรสุทธิหลังภาษีอยู่ท่ี 41.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เพียง 3.31 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สินและหนีส้ นิ
งบดุล

งบรวม

2563 : 2564

2563

2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

330.46

389.50

441.19

59.04

17.87%

51.69

13.27%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

730.89

695.64

785.05

-35.25

-4.82%

89.41

12.85%

รวมสินทรัพย์

1,061.35

1,085.14

1,226.24

23.79

2.24%

141.1

13.00%

หนีส้ ินหมุนเวียน

293.75

274.20

265.89

-19.55

-6.66%

-8.31

-3.03%

64.94

56.83

51.49

-8.11

12.49%

-5.34

-9.40%

รวมหนี้สิน

358.69

331.03

317.38

-27.66

-7.71%

-13.65

-4.12%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

702.66

754.11

908.86

51.45

7.32%

154.75

20.52%

สินทรัพย์หมุนเวียน

137.06

172.05

196.21

34.99

25.53%

24.16

14.04%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

866.51

842.64

911.31

-23.87

-2.75%

68.67

8.15%

รวมสินทรัพย์

1003.57

1,014.69

1,107.52

11.12

1.11%

92.83

9.15%

หนีส้ ินหมุนเวียน

240.60

221.21

219.48

-19.39

-8.06%

-1.73

-0.78%

26.54

18.62

17.58

-7.92

-1.04

-5.59%

รวมหนี้สิน

267.14

239.83

237.06

-27.31

-2.77

-1.15%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

736.43

774.86

870.46

38.43

95.60

12.34%

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

งบเฉพาะ
กิจการ

2562 : 2563

2562

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

Different

%

29.84%
10.22%
5.22%

Different

%

บริษัทฯ มีทรัพย์สินและหนีส้ ิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
• บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีก้ ารค้าจากการที่มี
ยอดขายเพิ่มขึน้ รวมถึงสินค้าคงเหลือเนื่องจากมีการสต๊อกวัตถุดิบบางชนิดที่มีแนวโน้มราคาจะปรับขึน้ ในไตรมาส 1 ปี
2565
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนใน ได้แก่ บริษัท อีทราน (ไทย
แลนด์) จํากัด
• หนีส้ ินโดยรวมลดลงจากการคืนหนีต้ ามงวดการชําระคืนปกติกบั สถาบันการเงิน
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หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)

งบรวม

งบเฉพาะกิจการ

2562

2563

2564

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

42.25

137.76

58.27

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน

-68.23

-22.39

-20.30

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-20.20

-62.32

-6.13

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)

-58.58

53.11

33.44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ งวด

72.66

125.77

159.20

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

34.97

93.09

36.91

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน

-49.03

-10.73

-30.69

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-15.70

-57.11

5.24

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)

-29.75

25.25

11.46

5.89

31.14

42.60

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ งวด

ปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ 33.43 ล้านบาท โดยมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนได้มีการใช้เพื่อการลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีการ
ขายทรัพย์สินที่ไม่มีแผนจะใช้งานในประเทศมาเลเซียออกไป ในส่วนกระแสเงินสดของกิจกรรมจัดหาเงินได้มีกระแสเงินสด
รับเข้าจากการขายหุน้ เพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจํากัด และได้กระแสเงินจ่ายออกเพื่อชําระหนีใ้ ห้กับสถาบันการเงินตามงวด
ชําระปกติ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงยังคงขอความร่วมมือจากพนักงานให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ได้ประกาศไว้ ดังนี ้
• พนักงานทุกคนและผูม้ าติดต่อต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้กอ่ นเข้าพืน้ ที่บริษัทฯ
• ผูม้ าติดต่อต้องได้รบั การฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
• พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพืน้ ที่สาธารณะ
• รณรงค์ให้พนักงานหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือ ใช้แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม
• มีการตรวจ ATK บุคคลภายนอกก่อนอนุญาตให้เข้าบริษัท
• มีการจัดการทํางานด้วยระบบ Bubble and Seal เพื่อให้การแพร่ระบาดอยูใ่ นวงจํากัด และสามารถควบคุมได้
• มีการเตรียมความพร้อมสําหรับทํา Factory Isolation สําหรับพนักงานที่ตดิ เชือ้ ไวรัส COVID-19
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5.
5.1

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

ติดต่อประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
0107557000179
ผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์
346,891,514 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 346,891,514 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
346,891,514 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จํานวน 346,891,514 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัส นิ คม ตํา บลหนองอิ รุ ณ อํา เภอบ้า นบึง จัง หวัด ชลบุรี
20220
โทรศัพท์ 038-160707
โทรสาร 033-047348
เว๊ปไซด์ www.ndrubber.co.th
อีเมล
auditcom@ndrubber.co.th
(สําหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
และ/หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108 อีเมล malinee@ndrubber.co.th
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 112 อีเมล nopparat.c@ndrubber.co.th

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
โดย นายสมคิด เตียตระกูล
เลขทะเบียน 2785 หรือ
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ
นายนรินทร์ จูระมงคล
เลขทะเบียน 8593 หรือ
นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ เลขทะเบียน 9919 หรือ
นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร
เลขทะเบียน 10853 หรือ
นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
เลขทะเบียน 9056
ชัน้ 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซ่นั ส์เพลส
เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-8222 โทรสาร 02-654-3339 www.grantthornton.co.th
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5.2

ข้อมูลสําคัญอื่น

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย จํานวน 3 บริษัท และบริษัทร่วม จํานวน 1 บริษัท ดังนี ้
บริษัทย่อย
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
0205547017955
ผลิตและจําหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์ และชิน้ ส่วนสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผลิตจาก
ยาง
6,100,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348

ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
19390100003 (1011-W)
นําเข้าและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
30,000,000 ริงกิตมาเลเซีย
20,000,000 ริงกิตมาเลเซีย
No. 2A, Jalan Wawasan 3/Ku7, Sungai Kapar Indah, 42200 Klang, Selangor, Malaysia
โทรศัพท์ +603 3291 1901 โทรสาร +603 3291 8848

ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด
0205560036208
วิจยั พัฒนา ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า
6,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
(วันที่ 2 มิถนุ ายน 2564 จดทะเบียนเลิกบริษัท)

บริษัทร่วม
ชื่อบริษทั
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด
0105559009481
ผลิตและจําหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
75,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
89/2 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 065-509-8000
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5.3

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มี
จํานวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล
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ส่วนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ
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6.

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารให้ความสําคัญของการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง
ปฏิ บัติ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ก ํา หนด
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องตามหลักสากล และ
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมการดําเนิ นธุ ร กิ จในปั จจุบัน ขององค์ก ร เพื่ อ ให้บ ริษัท ฯ มี ร ะบบการบริห ารจัด การที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็ นธรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว ภายใต้กรอบ
การดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็ นการสร้างคุณค่า
ให้กบั องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

6.1

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการด้านการสรรหาผูท้ ่เี หมาะสมในการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัท สอดคล้องตามนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูและกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสนับสนุน
ให้บคุ ลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่นและปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณานโยบายและกําหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทดําเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะ
สัน้ และระยะยาว และเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ ประกอบกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากข้อมูลในอดีต เปรียบเทียบกับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในองค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการให้เอือ้ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
อย่างมีอิสระ จึงได้กาํ หนดให้ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
กันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ่เี กี่ยวข้องในการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการฝึ กอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทําเป็ นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก นอกจากนี ้
ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
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ในปี 2564 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ มีการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการบริหารงาน
ดังนี ้
 หลักสูตร ข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม
 หลักสูตร กลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนของธุรกิจ
 หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ ที่ 5/2021 “Fraud & Cyber
Security Risk”
 หลักสูตร สาระสําคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ตอ้ งใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564
 หลักสูตร การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยั่งยืน
 หลักสูตร แนวโน้มทิศทางการทํา MD&A
 หลักสูตร HCM Webinar 4/2564 ในหัวข้อ “Work and Well-being during COVID-19
การกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูด้ าํ เนินการส่งกรรมการของบริษัท
หรือคัดเลือกผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
เพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารงาน กําหนดนโยบายที่สาํ คัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของตน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ ผ่านการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการใช้สิทธิ์ต่างๆ ดังนี ้ สิทธิในการเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทน สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการเป็ นรายบุคคล สิทธิในการรับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา สิทธิในการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สิทธิในการลงมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในบริษัทฯ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ เป็ นต้น เพื่อเป็ นการปกป้องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริมให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน รวมถึงสิทธิในการได้รบั การปฏิบตั ิในฐานะผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ยกตัวอย่าง เช่น
 จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละคราว บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้สถานที่จดั ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็ นที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ โดยสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีขนาดเพียงพอรองรับกับจํานวนผูถ้ ือหุน้
และไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผูเ้ ดินทาง มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อม
รับมือกับเหตุการณ์ฉกุ เฉินอย่างเหมาะสม
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ เสนอบุคคลอื่น
เข้ารับเลือกเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเปิ ดเผยบนเว๊บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว๊บไซด์ของ
บริษัทฯ
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 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามในระยะเวลาที่เหมาะสม และให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่าง ๆ
แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างครบถ้วน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และบุคคลทั่วไปได้รบั ทราบ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่อาจเกิดขึน้ ในองค์กรทุกกรณี บริษัทฯ จึงได้
กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรที่จะไม่เรียก ไม่รบั ไม่จ่าย และไม่ทาํ ธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รปั ชั่น ซึ่งได้ผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ว

6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมด้วยความโปร่งใส และปฏิบตั ติ ่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
สอดคล้องตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 นโยบาย
และแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ในการดําเนินธุรกิจที่เป็ นมาตรฐานภายใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดย
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ต้องให้ความสําคัญและยึดถือในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
ได้รบั มอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม เพื่อให้การดําเนิน
ธุรกิจบรรลุตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร สร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่องค์กร โดยขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในปี 2564 บริษัทฯ ดําเนินการตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษั ท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ข้อ กํา หนดของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนโยบายการรักษาทรัพย์สิน นโยบายการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ รวมถึงนโยบายการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบข้อ
ร้องเรียนหรือรายงานการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถื อเป็ นหน้าที่ของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องและผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียหรือเป็ นบุคคลเกี่ยวข้องกับการดําเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแสวงหา
ผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ
นโยบายการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รกั ษา
ข้อมูลโดยไม่นาํ ข้อมูลจําเพาะไปใช้เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผูอ้ ื่นเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งแม้หลังพ้นสภาพเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
แก่ผใู้ ดทัง้ สิน้
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นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงได้กาํ หนดโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือการนําข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้ และได้กาํ หนดเป็ นแนวปฏิบัติ เช่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมสรและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร ซึ่งต้องรายงานข้อมูลต่อบริษัทและรายงานผ่าน
ระบบออนไลน์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.3

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการ
ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ น
ประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ทั้งนี ้ การดูแลหรือติดตามให้ปฏิบัติตามและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจตามนโยบายแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
(Business Code of Conduct) บริษัทฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคน จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานตามที่กาํ หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งผูบ้ ริหารในองค์กรจะต้องกํากับดูแล และถือเป็ นเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บัง คับ บัญ ชาของตนทราบ เข้า ใจ และปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณที่ ก ํา หนดไว้อ ย่ า งจริง จัง ซึ่ง การพิ จ ารณาทบทวน
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบอยู่
เสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมและพัฒนาการสําคัญดังนี ้
ทบทวนขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และกรรมการผูจ้ ดั การ อย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ โดยผลการประเมินจะถูกนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
จัดทําความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านและความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix
and Diversity) คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
ซึ่งเป็ นปั จจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัท ช่วยเสริมสร้าง
ความสมดุลด้านมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งการ
สรรหาคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบตาม
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board
Diversity) โดยการจัดทํา Board Skill Matrix ตรวจสอบคุณสมบัติ ของกรรมการที่ ตอ้ งการสรรหา ทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม สอดคล้องตามโครงสร้างของ
คณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจ รวมถึ งคุณธรรและจรรยาบรรณ ความหลากหลายของ
โครงสร้างคณะกรรมการ โดยมิให้จาํ กัดเรื่องเพศ ศาสนา อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะทางวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น
จัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในทีท่ าํ งาน คณะกรรมการตระหนัก
และใส่ใจถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมุ่งเน้นให้ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปราศจาก
อุบตั ิเหตุจากการทํางาน โดยเฉพาะอุบตั ิเหตุท่ีมีระดับความรุนแรงสูง รวมทัง้ การปราศจากโรคภัยจากการ
ทํางาน และการมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี อันจะเป็ นรากฐานแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของ
พนักงาน ซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์ท่ีดีในการทํางานร่วมกับบริษัทฯ
จัดทําจรรยาบรรณคู่ค้า คณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คู่คา้ ของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความ
ยั่งยืน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล บริษัทฯ จึงได้กาํ หนดจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อให้ค่คู า้
ใช้เ ป็ น แนวทางปฏิ บัติ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิจ สอดคล้อ งกับ ข้อ กํา หนด กฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ
ตลอดจนมาตรฐานสากลโดยให้ความสํา คัญและสนับสนุนให้คู่คา้ ของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อแรงงานด้วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดําเนินการให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
จัดทํานโยบายด้ านภาษี คณะกรรมการให้ความสําคัญในเรื่องของภาษี และมีอุดมการณ์ในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีการบริหารจัดการด้าน
ภาษี อากรที่รดั กุม ยึดหลักความถูกต้องสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศโดยรวม อันเป็ นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงมี
นโยบายในการบริหารจัดการด้านภาษี ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ จรรยาบรรณด้านภาษี การบริหาร
ความเสี่ยงด้านภาษี ความโปร่งใสด้านภาษี โดยในปี 2564 อัตราภาษี ท่ีจ่ายจริงคิดเป็ น ร้อยละ 20 เทียบ
กับอัตราภาษีท่บี ริษัทฯ ต้องจ่ายตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนั กถึ ง บทบาทและความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรที่สร้ าง
คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้มี การปรับปรุ ง ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะอย่าง
สมํ่าเสมอ และมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ยังส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดแู ลรับผิดชอบต่อบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่ งยื น บริษัทฯ มีการ
กําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่ม่งุ เน้นด้านความยั่งยืน และดําเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริ ม สร้ า งคณะกรรมการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บริ ษั ท ฯ มี ก ารกํา หนดและทบทวนโครงสร้า ง
คณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระตามข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล และกําหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดค่าตอบแทน กํากับดูแล และมีหน้าที่ในการคัดเลือกกรรมการ
อย่างเป็ นธรรม และในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และกรรมการผูจ้ ดั การ
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ในปี 2564 บริษัทฯ จัดทํานโยบาย
และเกณฑ์การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บ ริหารระดับ สูง และนโยบายการสืบทอดตําแหน่ง โดย
กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ง
งานบริหารที่สาํ คัญในทุกระดับด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การสรรหา
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงจะเป็ นไปตามกระบวนการสรรหา ที่มีการพิจารณาบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ด้วยความเหมาะสม รวมทัง้ การจัดให้มีโครงการพัฒนาผูบ้ ริหารควบคู่ไปกับการสืบทอดตําแหน่ง
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับกล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจภายใต้วิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ นําเทคโนโลยี
และโปรแกรมการทํางานต่าง ๆ เข้ามาช่วยปรับลักษณะการทํางานให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ และบริษัทฯ ยัง
สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ความรูแ้ ละเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานในการ
นําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ ทัง้ นี ้ เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งจาก
การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบตั ิงานได้แม้จะเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน อันสร้าง
มูลค่าให้แก่ธุรกิจ ลูกค้า และคู่คา้ ทุกราย รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยที่ไม่ได้รบั ผลกระทบแต่อย่างใด
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม บริษัทฯ กําหนดให้
คณะกรรมการบริหารทําการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในต่างๆ ภายในบริษัทฯ
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และรายงานผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวพร้อมแนวทางการแก้ไข ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
หลักปฏิบัติที่ 7 รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการบริหารได้ติดตามการปฏิบัติงาน และผลประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องทาง
การเงิน ซึ่งมีการติดตามสภาพคล่องของบริษัทฯ ในทุกๆ เดือน รวมถึงแนวโน้มปั ญหาอันเกี่ยวกับทางการเงิน เพื่อสร้าง
มาตรการป้องกันปั ญหาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพิ่มเรื่องการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
อื่นๆ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว จํานวน 3 ครัง้ และจัดทําเอกสารชีแ้ จงผลการดําเนินงาน Company Snapshot หรือ Fact Sheet ที่
สรุปผลการดําเนินธุรกิจในแต่ละไตรมาส เป็ นต้น
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หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อผูเ้ ข้าคัดเลือกเป็ นกรรมการ และยังสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ เข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยจัดมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีการแจ้งมติท่ปี ระชุม
และจัดทํารายงานการประชุมตามกําหนดเวลาของกฎหมาย พร้อมเปิ ดเผยรายงานการประชุมบนเว๊ปไซด์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

การอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนของธุรกิจ

การอบรมด้านความปลอดภัย
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7.

7.1

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการและข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดงั นี ้

หมายเหตุ: บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กาํ หนดนโยบายและบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งไม่มีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิด
ที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่งึ ได้กระทําโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั NDR และ
เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง วาง
แผนการดําเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมของ
องค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มาจากการแต่งตัง้ จากที่
ประชุมผู้ถือหุน้ ปั จจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร จํานวน 2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร มีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์
กับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จํานวน 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ กําหนดให้ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริหารงาน และได้กาํ หนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดในข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิว์ รรณ

ประธานกรรมการ

2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา*

ประธานกรรมคณะกรรมการการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูจ้ ดั การ

4. นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา

กรรมการ

5. Mr. Marco Low Peng Kiat

กรรมการ

6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

7. นายโกวิท คริสธานินทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา*

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ตําแหน่ง

*หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายบริหาร จํานวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ ัดการ และ นางธัญญรัตน์
สัมฤทธิวณิชชา ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายในประเทศ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 ท่าน ในจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา หรือ
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา หรือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัท กําหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่าง
น้อยจํานวน หนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด
การออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายท่านอยู่ในตําแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ น
จํานวนมากกว่าที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี ้
กรรมการผูอ้ อกตามวาระนัน้ ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้
ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันสูงสุดไม่เกิน 9 ปี ทัง้ นี ้ เว้นแต่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาจาก
เหตุผล และความจําเป็ นตามที่บริษัทฯ เสนอ และอนุมตั ิเลือกกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน
9 ปี ดงั กล่าว เป็ นกรรมการอิสระต่อไป
กรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ปรากฎตามความรูค้ วามชํานาญ
เฉพาะด้านและความหลากหลายของคณะกรรมการ ดังนี ้
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ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านและความหลากหลายของคณะกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

-
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การตลาด และการขาย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

กรรมการผู้จัดการ
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วิสาหกิจเพื่อสังคม/การดูแล
สิ่งแวดล้อม/การพัฒนาความยั่งยืน

นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิว์ รรณ
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
ดร. ศิรดา จารุตกานนท
นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
นายโกวิท คริสธานินทร์
Mr. Marco Low Peng Kiat
รวม

การซือ้ ขายระหว่างประเทศ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการอิสระ

กรรมการ

ชื่อ - นามสกุล

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้หญิง

การศึกษาและประสบการณ์





1

1

กรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่าน และ กรรมการที่เป็ นผูห้ ญิง 2 ท่าน
กรรมการที่มีประสบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมยาง 3 ท่าน
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเฉลี่ย 6 ปี
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7.3

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่ างๆ เพื่ อให้ผู้ถื อหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษั ทฯ มี การดําเนินงานและ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการชุดย่อยมี 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหาร รายละเอียดดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 ท่ า น โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่านเสมอ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัท
ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและ
ผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบ รวมทัง้ สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่รดั กุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีกาํ หนดไว้ในกฎบัตร ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)

2. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)

3. นายโกวิท คริสธานินทร์

กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)

*หมายเหตุ: ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ประกอบด้ว ยกรรมการบริษั ท จํา นวน 3 ท่ า น โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทใน
การกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิในด้านการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหาผูท้ ่ีเหมาะสมในการดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีกาํ หนดไว้ในกฎ
บัตร ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(กรรมการบริหาร)
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีจาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริหารที่ไม่ได้เป็ นกรรมการ
บริษัท จํานวน 6 ท่าน มีหน้าที่วางแผนและกําหนดนโยบายการดําเนินงานต่าง ๆ โดยกําหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กาํ หนดทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาวะการ
แข่งขันในตลาด รวมถึงวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ/
หรือ พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตาม
นโยบายที่กาํ หนด โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีกาํ หนดไว้ในกฎบัตร ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
นางสาวมาลินีย ์ เจริญชัยสิน
นายบุญหลาย จําปารัตน์
นายดํารงเกียรติ พาสร้อย
นายวินยั กาใจทราย
นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
กรรมการ / ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายในประเทศ
เลขานุการบริษัท
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายผลิต
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายวิศวกรรมเครื่องจักร
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คณะทํางานพัฒนาความยั่งยืน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารได้มีการแต่งตั้ง คณะทํางานพัฒนาความยั่งยื น ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และตัวแทนจากฝ่ ายงานต่างๆ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ทบทวนกลยุทธ์
และเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทัง้ ระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเติบโตที่ควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี ้ คณะทํางานพัฒนาความยั่งยืนไม่มีการรับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ และยึดถือปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ เป็ นประการสําคัญ

7.4

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผูบ้ ริหารของบริษัทฯ มีจาํ นวน 8 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
3. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
4. นางสาวมาลินีย ์ เจริญชัยสิน

ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายในประเทศ
เลขานุการบริษัท
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ชื่อ-นามสกุล
5. นายบุญหลาย จําปารัตน์
6. นายดํารงเกียรติ พาสร้อย
7. นายวินยั กาใจทราย
8. นางสาวฐิ ตกิ าญจน์ ไชยชนม์ชนก

ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายผลิต
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายวิศวกรรมเครื่องจักร
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ และ
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการผูจ้ ดั การต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากความสามารถของกรรมการผูจ้ ดั การ
ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ ดั การจะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท หรือผูบ้ ริหารในบริษัทจํากัด หรือบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริษัท ย่อ ยในกลุ่ม บริษัท เอ็ น .ดี . รับ เบอร์ จํา กัด (มหาชน) จะต้อ งนําเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็ นประเภทธุรกิจอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตร ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ทัง้ นี ้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่
เกี่ยวข้อง กรรมการผูจ้ ัดการไม่มีอาํ นาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจราณาอนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการ
ที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารของบริษัทฯ สรุปได้ดงั นี ้
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน - บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กบั ผูบ้ ริหารจํานวน 8
ราย รวมทัง้ สิน้ 7,117,930 ล้านบาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น - บริษัทฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ
2 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับผูบ้ ริหาร 8 ราย รวมทั้งสิน้
37,868 บาท

7.5

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ เป็ นอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม สอดคล้องกับ
ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผ่านการ
ประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานในปั จจุบนั เทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
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ใกล้เคียง ส่วนหลักเกณฑ์ในการปรับค่าตอบแทนให้พนักงานในแต่ละปี ซึ่งวัดผลการประเมินจากการปฏิบัติงานและ
ดัช นี ชี ้วัดการดํานเนิ นงาน (KPI) รวมถึ งบริษัท ฯ กํา หนดจ่ายโบนัส ขั้น ตํ่าให้แก่พ นัก งานทุกคน และปรับ เพิ่ มโบนัส
พนักงานตามผลประกอบการของบริษทั ฯ ควบคู่กบั ผลประเมินชีว้ ดั ของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวนพนักงานของบริษทั ฯ แบ่งตามสายงานหลัก เป็ นดังนี ้
ส่วนงานหลัก
1.
2.
3.
4.
5.

พนักงานประจํา
6
3
210
22
33
274

ส่วนงานขายในประเทศ
ส่วนงานขายต่างประเทศ
ส่วนงานผลิต
ส่วนงานเครื่องจักร
ส่วนงานสํานักงาน
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
พนักงานรายวัน
187
9
196

รวม
6
3
397
22
42
470

ค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบีย้ เลีย้ ง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึ่งคิดเป็ นจํานวนเงินทัง้ หมดดังนี ้
รายการ
จํานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2564
597
96,032,457

ปี 2563
498
94,991,506

ปี 2562
525
101,047,230

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2557 กับ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม บัวหลวง จํากัด โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ทัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีนโยบายสนับสนุนให้
คัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนที่รบั ปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสําหรับผูล้ งทุนสถาบัน (Investment Governance
Code: “I Code”) และเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคํานึงถึงปั จจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็ น
อย่างดี และเปิ ดเผยแนวทางการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะนําไปสู่การบริหารการลงทุนที่คาํ นึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพของบริษัทในระยะยาว
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ รายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท/บริษัทย่อย

มี/ไม่มี
PVD

จํานวนพนักงานที่
เข้าร่วม PVD
(คน)

สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม
PVD/พนักงานทั้งหมด
(%)

จํานวนเงินทีบ่ ริษัทสมทบ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(บาท)

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)

มี

60

22%

255,378.40

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

มี

8

16%

28,255.98
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7.6

ข้อมูลสําคัญอื่นๆ

ข้อมูลผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท และเอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 10
สิงหาคม 2561 โดยนางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 83/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) เพื่อดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลในการดําเนินกิจการ
ของคณะกรรมการ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกํากับดูแล และ
สาธารณชนให้ถกู ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ติดต่อประสานงานกับ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสื่อมวลชนในการให้ขอ้ มูลและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ
ข้อ มูล และคุ ณ สมบัติ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร
ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ กําหนดให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้
ถือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รบั ทราบ ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงมอบหมายให้นางสาวนพรัตน์ ชุมพล
กูลวงศ์ เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ตามช่องทางดังนี ้
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1. โทรศัพท์
2. อีเมล
3. เว๊ปไซต์

038-160707 ต่อ 112
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ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารข้อมูลองค์กร ชีแ้ จงผลประกอบการ และตอบคําถามเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ อาทิ งานพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) บนระบบออนไลน์ ซึ่งมี
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลต่าง ๆ ชีแ้ จงผลประกอบการ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้นกั ลงทุน นักข่าว นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไปสอบถามข้อมูล
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ ให้ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็ นผูท้ าํ หน้าที่
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังแต่งตัง้ ให้เป็ น เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกด้วย ข้อมูลและคุณสมบัติ ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสงั กัด
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด, Grant
Thornton Malaysia และ นางสาวสวิสญาพร ตัง้ จินต์ศจุ ี จํานวน 1,776,000 บาท และ 92,500 ริงกิตมาเลเซีย ทัง้ นี ้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย เป็ นดังนี ้
ค่าสอบทานงบการเงิน
ค่าตรวจสอบงบการเงิน
รวม
รายไตรมาส
สําหรับปี
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
750,000 บาท
686,000 บาท
1,436,000 บาท
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
30,000 บาท
245,000 บาท
335,000 บาท
บริษัท เอ็น.ดี เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด
5,000 บาท
5,000 บาท
Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
39,000 ริงกิตมาเลเซีย
53,500 ริงกิตมาเลเซีย 92,500 ริงกิตมาเลเซีย
รวมค่าสอบบัญชีทงั้ หมด
1,776,000 บาท และ 92,500 ริงกิตมาเลเซีย
หมายเหตุ : บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวิสญาพร ตัง้ จินต์ศจุ ี
บริษัท

(2) ค่าบริการอืน่ (Non-audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากผูส้ อบบัญชีรายใดทัง้ สิน้
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8.
8.1

รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ
สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาด้านกลยุทธ์ ทิศทางตลาดขององค์กร การตัดสินใจดําเนิน
กิจการภายใต้สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ให้พน้ ผ่านไปได้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิเข้าลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด ผูผ้ ลิตและจําหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทย เพื่อเป็ นการขยายไปยังธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมทําให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการพิจารณา
ปรับปรุ งพันธกิจ นโยบาย หลักเกณฑ์สาํ คัญ และกฎบัตรต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็ นต้น และคณะกรรมการได้ให้ฝ่ายจัดการเพิ่มนโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายด้านภาษี และนโยบายการจัดซือ้ จัด
จ้าง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

8.1.1

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ* ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร
บริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ* ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ*
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี ้
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คนที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2
ราย จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาทัง้ หมด 3 ราย มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ่มี ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมี
ความหลากหลาย โดยพิ จ ารณาจากโครงสร้า ง ขนาด และองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็ นต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้ จะนําเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กาํ หนด
คุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมด้วย
ในการแต่งตัง้ กรรมการต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่ขอ้ บังคับบริษัทกําหนดไว้ ซึ่งในการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ กรรมการ บริษัทฯ จัดให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง
ทัง้ หมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
การสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด (กรรมการผูจ้ ดั การ)
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุด และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม
พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดไว้ได้
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นโยบายแผนการสืบทอดตําแหน่ง
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานที่สาํ คัญทุกระดับ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ ได้ผบู้ ริหารที่ีมีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผูจ้ ดั ทําแผนสืบทอด
ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director) และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
เป็ นผูพ้ ิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ระดับ กรรมการผู จ้ ัด การ (Managing Director) เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็ นผูร้ กั ษาการใน
ตําแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ กําหนด และต้องเป็ นผูท้ ่ี
มีวิสยั ทัศน์ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
จะมีการนํารายชื่อผูท้ ่ไี ด้คดั เลือกเสนอไว้ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณานําเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบพิจารณาเป็ นผูอ้ นุมตั ิแต่งตัง้ ผูท้ ่มี ีความเหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่งแทนต่อไป
2. ระดับผูบ้ ริหารระดับสูง เมื่อตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง (ระดับผูจ้ ดั การทั่วไป) หรือผูอ้ ยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะมีการนําเสนอผูส้ ืบทอดตําแหน่งที่คดั เลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจําทุกปี ทัง้ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และกรรมการผู้จัด การ เพื่ อ นํา ผลการประเมิ น ตนเองไปปรับ ปรุ ง การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ โดยนําแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ความเหมาะสมกับองค์กร โดยมีหวั ข้อการประเมิน ดังนี ้
หัวข้อประเมิน
คณะกรรมการบริษัทรายคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะ
กรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ าย
จัดการ
6. การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนา
ผูบ้ ริหาร

หัวข้อประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ ทําให้
การทํางานของคณะ
กรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมของคณะ
กรรมการชุดย่อย ทําให้
คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่
การประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หัวข้อประเมิน
คณะกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะ
กรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะ
กรรมการ

หัวข้อประเมิน
กรรมการผู้จัดการ
1. ความเป็ นผูน้ าํ
2. การบริหารในเชิงกลยุทธ์
3. การบริหารการเปลี่ยน
แปลง
4. ความสามารถด้านการ
บริหารที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

3. บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะ
กรรมการชุดย่อย ให้
ความสําคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวน และ
ปฏิบตั ิตามอย่างเพียงพอ
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ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จัดการ ประจําปี 2564
เกณฑ์การให้คะแนน
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการ
ดําเนินการในเรื่องนัน้
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรื่อง
นัน้ เล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรื่องนัน้
พอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการ
ดําเนินการในเรื่องนัน้ ดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการ
ในเรื่องนัน้ อย่างดีเยี่ยม

8.1.2

การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั รายบุคคล
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดงั นี ้

รายชื่อกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
4. นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
5. Mr. Marco Low Peng Kiat
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริสธานินทร์
8. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา

คณะกรรมการ
บริษัท
5/5
5/5
5/5
3/5
4/5
5/5
5/5
5/5

จํานวนครั้งทีเ่ ข้าประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
4/4
4/4
4/4
-

1/1
1/1
1/1
-

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1

ทั้ ง นี ้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื ้อ ไวรัส COVID-19 ทํา ให้ Mr. Marco Low Peng Kiat ซึ่ ง อาศั ย อยู่
ต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมในบางประชุมได้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นการปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
ตามข้อกําหนดของแต่ละประเทศ
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ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีการเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
แล้ว และที่ประชุมมีมติให้กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2564 ซึ่งกําหนดเป็ นเบีย้ ประชุมเท่านัน้ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม มีตามรายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/ครั้ง)
30,000
18,000
30,000
18,000
30,000
18,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 (รายบุคคล)
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หน่วย : บาท
คณะกรรมการ
สรรหาฯ

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

รวม

1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิว์ รรณ
148,000
28,000
176,000
2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
88,000
118,000
28,000
16,000
250,000
3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
4. นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
52,000
16,000
68,000
5. Mr. Marco Low Peng Kiat
70,000
70,000
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
88,000
70,000
16,000
16,000
190,000
7. นายโกวิท คริสธานินทร์
88,000
70,000
16,000
174,000
8. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
หมายเหตุ : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา เป็ นกรรมการที่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริหารของบริษัท
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8.1.3

การกํากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่ผ่านมา ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูด้ าํ เนินการส่งกรรมการของ
บริษัทหรือคัดเลือกผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
เพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารงาน กําหนดนโยบายที่สาํ คัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
มากยิ่งขึน้ ตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต้นไป บริษัทได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตัง้
บุคคลไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ น
กรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่ดาํ เนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วมนัน้ ๆ โดยควบคุมการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้
นโยบายที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้กาํ หนดให้
บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือ ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญ
ในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็ นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทัง้ นี ้ การส่งกรรมการ
เพื่อเป็ นตัวแทนในบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท
นอกจากนี ้ ในกรณีเป็ นบริษัทย่อย บริษัทได้กาํ หนดระเบียบให้บคุ คลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทนัน้ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี
ข้อบังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทํารายการสําคัญอื่นใดของ
บริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการข้างต้นใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย
ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย

8.1.4

การติดตามให้มกี ารปฏิบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องไว้ในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การ
รายงานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เป็ นต้น
ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี ้ บริษัทฯ
จัดให้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีอกี 4 ประเด็น ดังนี ้
1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิท่ีดีเพื่อแสดงเจตนารมน์ในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้
ยึดถือเป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องจะต้องหลีกเลี่ยงเข้าไปเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์พบว่า ไม่มีกรณี ใดที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการภายใน
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องค์กร ในปี ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุ งจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนของการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยได้เ พิ่ ม เติ ม ประเด็ น ในกรณี ท่ี เ ป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้า ทั่ว ไปหลัก การที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ หรือมีลกั ษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอํานาจการพิจารณาของฝ่ ายจัดการ ต้อง
ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
หรือผูถ้ ือหุน้
2. การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์
บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี
2564 ที่ผ่านมา ไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกําหนดให้งดการซือ้ ขาย ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลในของบริษัท โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี ้
1. บริษัทฯ ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมถึงผูบ้ ริหารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ท่ีตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทํา
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารทุกราย
2. บริษัทฯ มีขอ้ กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น และจะต้องระงับการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
และต้องไม่ซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สู่
สาธารณะทัง้ หมดแล้ว ทัง้ นี ้ หากพบว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายในมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางที่จะทําให้บริษัทฯ
หรือผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผูก้ ระทําการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหารขึน้ ไป
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ ระทําผิดเป็ นผูบ้ ริหารระดับ
รองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดนัน้ ๆ
บริษัทฯ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่น
แก่ นัก ลงทุน และผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ของบริษั ท ฯ ในการดํา เนิ น งานที่ โ ปร่ง ใส และเป็ น กลไกในการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี รวมถึงเว๊บไซต์ของ
บริษัทฯ www.ndrubber.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้กาํ หนดให้เลขานุการบริษัททํา
หน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารกับผูถ้ ื อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูม้ ีส่วนได้เสีย และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
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3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ในปี 2564 บริษั ท ฯ ได้ท บทวนนโยบายและหลัก เกณฑ์ส าํ คัญ เพื่ อ สร้า งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ ยังส่งเสริมนโยบายที่แสดงออกถึงการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การสื่อสารรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นในองค์กร ซึ่งยกระดับ
นโยบายการต่อต้านทุจริตให้มีความชัดเจน พร้อมสร้างมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็ นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จะทําการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อนให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชั่นตามแต่ละ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน พร้อมหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแผนการตรวจติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่ อ ต้า นทุจริตคอร์รัป ชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุก ไตรมาส ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติท่ีเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น การอบรมและสื่อสารนโยบาย
และเพิ่ ม ช่ อ งทางรับ ข้อ เสนอแนะ ข้อ ร้อ งเรี ย น ตลอดจนการแจ้ง เบาะแสการทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ขององค์ก รให้
หลากหลายช่องทาง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์ปรัปชั่นไว้บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ แล้ว
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ในการนี ้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วม
โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น
บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิน้ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปั ชั่น กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของ
บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล
และเงินสนับสนุน ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลีย้ งรับรอง
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ สามารถรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ตามเทศกาล หรือธรรม
เนียมปฏิบตั ิปกติ โดยจะต้องมีมลู ค่าที่เหมาะสมและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
หากอยู่ใ นสถานการณ์ท่ี ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธการรับ ของขวัญหรื อ ผลประโยชน์ดังกล่ าวได้ในขณะนั้น ผู้รับ ต้อ งแจ้ง
ผูบ้ ังคับบัญชาทันที และจัดทํารายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าวให้ฝ่ายจัดซือ้ เพื่อนําไปเป็ นของ
รางวัลให้กบั พนักงานในเทศกาลสําคัญ หรือขออนุมตั ินาํ ไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม
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4. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชั่นของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
มายังบริษัทฯ ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องตามที่บริษัท
ฯ กําหนด โดยบริษัทฯ ได้กาํ หนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ไว้ดงั นี ้
-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ)
ทางอีเมล (E-mail)
auditcom@ndrubber.co.th
ทางไปรษณีย ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
เว๊ปไซด์: www.ndrubber.co.th

-

เลขานุการบริษทั
ทางอีเมล (E-mail)
ทางไปรษณีย ์

โทรศัพท์
-

nopparat.c@ndrubber.co.th
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
038-160-707 # 112 เว๊ปไซด์: www.ndrubber.co.th

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ทางอีเมล (E-mail)
thitikarn@ndrubber.co.th
ทางไปรษณีย ์
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-160-707 # 130 เว๊ปไซด์: www.ndrubber.co.th

บริษัทฯ มีมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับเพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดย
เจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษา
ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผูท้ ่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นของ
ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน
และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิด
มาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยานหรือการให้ขอ้ มูล ผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
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เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้
เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยหน้าที่ท่กี ฎหมายกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกพิจารณาโทษทาง
วินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ กรรมการหรือพนักงานจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทําผิดนัน้ ผิดกฎหมาย โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินการสืบสวน ดังนี ้
1) ผูร้ บั เรื่องร้องเรียนแจ้งการรับเรื่องดังกล่าวไปยังผูแ้ จ้งเบาะแส (กรณีท่ีผแู้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง) พร้อมทัง้
รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายเพื่อดําเนินการ
2) หน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเร็วที่สุด โดยปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความเที่ยงธรรม ไม่คาํ นึงถึงตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน หรือความสําคัญใดๆ ของผูถ้ กู แจ้งเบาะแสที่มีต่อบริษัทฯ
3) เมื่อดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ และเสนอ
วิธีการจัดการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
แล้วแต่ละกรณี
4) ทัง้ นี ้ การดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ ข้างต้น ให้มีการกําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ หรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และบรรเทาความเสียหายให้กับผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบ
โดยคํานึงถึงความเดือนร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด รวมถึงกําหนดมาตรการที่จาํ เป็ นเพื่อคุม้ ครองผูท้ ่ีแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบ
5) คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผูแ้ จ้ง
เบาะแสที่มีส่วนได้เสียทราบ (กรณีผแู้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง)
ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือการละเมิดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิการกํากับดูแลกิจการที่ดี

8.2

รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการลงทุนในธุรกิจ และด้านการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และตามแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ รวม 4 ครัง้ และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี ้
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ตําแหน่ง

ปี 2564
(จํานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม)

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นายโกวิท คริสธานินทร์

กรรมการตรวจสอบ

4/4

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้ เป็ นการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน และผูบ้ ริหารฝ่ ายอื่นๆ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีผบู้ ริหารเข้าร่วม 1 ครัง้
เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็ นอิสระในประเด็นสําคัญต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้องสังเกตที่ตรวจพบ
ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานแสดงความเห็น และให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นอิสระ ซึ่งพิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบความ
คุมภายในและกาตรวจสอบภายใน การสอบทานการบริหารความเสี่ง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาคัดเลือก เสนอ
แต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และพิจารณารายงานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดง
ความคิดเห็นและให้คาํ แนะนําเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบทบาทหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรจิ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ความ
เชื่อมั่นว่า การจัดทํารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไป การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อกําหนด และข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาปรับปรุ งระบบการปฏิบัติงานให้มีป ระสิ ทธิ ภาพยิ่งขึน้ การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม และพัฒนา
บุคคลากรให้มีคณ
ุ ภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

8.3

สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิน้ รวม 1 ครัง้ และได้รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2564
(จํานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม)

ตําแหน่ง

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

ประธานกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

2. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1

3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูจ้ ดั การ

1/1

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
ส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายเกี่ยวกับการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาํ หนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร
สูงสุด และกรรมการบริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจาณณาค่าตอบแทน จะยังคงมุง่ มั่นพัฒนาการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย จะทําให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ ผูซ้ ่งึ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร
และผูบ้ ริหารหน่วยงานสําคัญต่าง ๆ รวม 8 ท่าน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารประชุมทัง้ สิน้ รวม 8 ครัง้ และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

ปี 2564
(จํานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม)
8/8

1. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา

กรรมการ / ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายในประเทศ

8/8

3. นางสาวมาลินีย ์ เจริญชัยสิน

ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน

8/8

4. นายบุญหลาย จําปารัตน์

ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายผลิต

8/8

5. นายดํารงเกียรติ พาสร้อย

ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายวิศวกรรมเครื่องจักร

8/8

6. นายวินยั กาใจทราย

ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM

8/8

7. นางสาวฐิ ตกิ าญจน์ ไชยชนม์ชนก

ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

8/8

8. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์

เลขานุการบริษัท

8/8
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คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการภายใน ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ทั่วทั้งองค์กร ดูแลผลการ
ดําเนินงานของฝ่ ายขายและการตลาด ดูแลสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ติดตามการทํางานและซ่อมบํารุ งของเครื่องจักร รวมถึงดูแลสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน ตลอดจนการพิจารณาทบทวนติดตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ การ
ติดตามลูกหนี ้ รายงานการทุจริตคอร์ปรัปชั่น เป็ นต้น เพื่อให้บริหารจัดการภายในบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

9.
9.1

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในที่ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุม
การปฏิบตั ิงาน 4) ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอ
และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปั จจุบัน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี 2564 งบแสดงฐานการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ได้ถกู จัดทําอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจําปี ของบริษัทฯ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบตั ิงานหลักที่สาํ คัญของ
บริษัทฯ การสอบถามจากผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายบริหาร
1) การควบคุมภายในองค์กร
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซื่อตรงและ
จริยธรรม รวมถึงสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความสําคัญในด้านจริยธรรมเป็ นสําคัญ ซึ่งมีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร โดยทํา
หน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาการดําเนินการด้านการควบคุมภายในที่ชดั เจน
2) การประเมินความเสีย่ ง
บริษัทฯ ได้ทาํ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ทัง้ จากปั จจัยภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ ายงานต่าง ๆ โดยมีการพิจารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์, การดําเนินงาน, การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีการกําหนดมาตรการและแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน
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3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงที่จะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้าน
การเงิน แนวปฏิบตั ิในการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารงานโดยรวม ตลอดจนกําหนดอํานาจ หน้าที่ และลําดับชัน้ ใน
การอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงได้มีการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็ นไปตามระบบการจัดการ
คุณ ภาพ ISO9001:2015 และ IATF16945:2016 ซึ่งได้ร ะบุกรอบการปฏิ บัติงานที่ แสดงความมุ่ง มั่นและยึดถื อ
ปฏิบตั ิของพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
4) ระบบสารสนเทศและสือ่ สารข้อมูล
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของข้อมูลและระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สนับสนุนในการควบคุม
ภายในให้สามารถดําเนินการไปได้ตามแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้ ประกอบด้วยข้อมูลภายในและภายนอกที่มีคุณภาพ
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน รวมถึงดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ ประกอบการตัดสินใจ
ในเรื่องพิจารณาต่าง ๆ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปยังผูเ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสียอย่าง
เหมาะสมในสาระสําคัญ
้ ที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และการจัดช่องทางอื่นๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่
สําคัญ เช่น การประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า อีกทัง้ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสีย
ภายในและภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย
5) ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในยังดําเนิน
ไปอย่างครบถ้วนและหมาะสม จากการปฏิบตั ิงานให้มีความสอดคล้องเป็ นไปตามระบบการจัดการคุณภาพนัน้ ได้
มีการแต่งตัง้ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อทวนสอบความถูกต้องในกระบวนการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการ
ทวนสอบไปยังผูบ้ ริหารรับทราบ รวมถึงมีการแก้ไขและติดตามประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานอย่างมีมาตรฐาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจําปี 2564 นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในในกระบวนการปฏิบตั ิงานหลักที่สาํ คัญของบริษทั ฯ การสอบ
ทานการบริหารความเสี่ยงซึง่ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ท่ี
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทฯ มีระบบการ
กํากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ส่วนการจัดทํารายงานข้อมูลทาง
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
73

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง รวมทัง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ปฏิ บัติ งาน การบริหารความเสี่ ยงองค์กรให้มี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพที่ ดี ขึ น้ อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจปั จจุบนั
ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตัง้ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จํากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ได้มอบหมายให้
นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบบัญชี เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด และ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจาก นางสาวบุญณี กุศลโสภิต มีความเป็ นอิสระ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็ นระยะ 20 ปี
และได้รับ การอบรมในหลัก สูต รที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บัติ ง านด้า นตรวจสอบภายใน เช่ น Intensive workshop on
Business and IT Application Controls (GRCA Transformational Service), ICDL Personal Data Protection (Digital
Business Consult Co., Ltd.), Road To Join THAI CAC (IOD), Adaptive System Design (สภาวิชาชีพบัญชี), การ
ตรวจสอบทุจริตในโลกยุคดิจิทัล (สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) เป็ นต้น โดยบริษัทฯ ยังได้จัดตัง้ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับผูต้ รวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย
ทัง้ นี ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

9.2

รายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
บริ ษั ท เอ็ น .ดี . อิ น เตอร์ รายได้จากการ
พาร์ท จํากัด (NDI)
ขายสินค้า
- เป็ นบริษัทย่อยถือหุน้ โดย
บริ ษั ท ฯ ร้อ ยละ 91.77
และมี ก รรมการร่ ว มกั น
คื อ นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิชชา และ นายชัยสิทธิ์
สัมฤทธิวณิชชา

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจําเป็ น/ความ
เหมาะสมของรายการ
ปี 2564
ระหว่างกัน
180,242 บริษัทฯ มีการขายวัตถุดบิ
และวัสดุสนิ ้ เปลือง ให้ NDI
สําหรับใช้ผลิตสินค้าบาง
ชนิดเพื่อจําหน่ายให้บริษัทฯ

ปี 2563
167,150
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ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาซือ้ ขายไม่ต่าํ กว่าราคา
ทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็ น
แนวปฏิบตั ิเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
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บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
รายได้จากการ
ขายเครื่องใช้
สํานักงาน

บริษัท ต. ไทยเจริญ รับ
เบอร์ จํากัด
- นายประเสริฐ, นางนิตยา
และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ
วณิชชา เป็ นกรรมการ
- นายประเสริ ฐ และนาง
นิ ต ยา สัม ฤทธิ ว ณิ ช ชา
ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 90
- นายชั ย สิ ท ธิ์ และนาง
ธั ญ ญ รั ต น์ สั ม ฤ ท ธิ
วณิ ช ชา เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น
รวมกันร้อยละ 4.5

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2563
43,500

ซือ้ สินค้า

2,316,758

ค่าบริการสถานที่

1,656,000

ค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้า

411,675

รายได้จาก
ค่าแรงงาน

142,496

ค่าใช้จ่าย
ค่าแรงงาน

18,690

ซือ้ สินค้าและ
วัตถุดิบ

ความจําเป็ น/ความ
เหมาะสมของรายการ
ปี 2564
ระหว่างกัน
บริษัทฯ ขายเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้
งานแล้วแต่ยงั สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงาน
2,154,985 บริ ษั ท ฯ ซื ้อ สิ น ค้า เพื่ อ ใช้ใ น
การดําเนินงานของบริษัทฯ

1,656,000 บริษัทฯ มีการทําสัญญาตก
ลงให้บริการสถานที่ กับ NDI
สําหรับอาคารเพื่อใช้ผลิต
สินค้า
490,139 บริษัทฯ มีการใช้ไฟฟ้าของ
NDI ในพืน้ ที่อาคาร
สํานักงาน คลังสินค้า และ
โรงอาหาร
11,421 NDI มีการจ้างพนักงานของ
บริษัทฯ เพื่อผลิตสินค้าตาม
การดําเนินธุรกิจปกติ
-

296,903

ไตรมาส 3/2563 บริ ษั ท ฯ มี
การจ้า งพนั ก งานทํา ความ
สะอาด จํานวน 1 ท่าน

178,362 บริ ษั ท มี ก ารซื อ้ ยางรถยนต์
เ พี่ อ เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ห ล่ ย า ง
รถยนต์ของบริษัท
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ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาตามราคาตลาด

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาเทียบเคียงได้กบั ราคาที่
คิดกับบุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
อัตราค่าบริการตามที่
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยคํานวณ
จากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริง
ตามอัตราค่าไฟฟ้าที่การ
ไฟฟ้ากําหนด
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยให้อตั รา
ค่าตอบแทนเป็ นไปตามอัตราที่
NDR กําหนดตามสัญญาจ้าง
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยให้อตั รา
ค่าตอบแทนเป็ นไปตามอัตราที่
NDI กําหนดตามสัญญาจ้าง
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
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บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์
พลาสติก
- นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ
(คู่สมรสนายพงษ์ศกํ ดิ์
สวัสดิ์วรรณ) เป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ ใน หจก.ไวท์
เฮ้าส์พลาสติก ถือหุน้
ร้อยละ 50
FKR Marketing Sdn. Bhd.
- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
Fung Keong Rubber
Manufactory (Malaya)
Sdn Bhd. ถือหุน้ โดย
บริษัทฯ ร้อยละ 100 และ
มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ
วณิชชา
บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สัม ฤทธิ
วณิ ช ชา เป็ น กรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 70
บริษัท สยาม ซานซิน จํากัด
- นายประเสริ ฐ สัม ฤทธิ
วณิชชา เป็ นกรรมการ
- น า ง นิ ต ย า สั ม ฤ ท ธิ
วณิชชาถือหุน้ ร้อยละ 10

ลักษณะรายการ
ซือ้ สินค้า

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจําเป็ น/ความ
ความเห็นของกรรมการ
เหมาะสมของรายการ
ตรวจสอบ
ปี 2564
ระหว่างกัน
168,656 บริษัทฯ มีการซือ้ ถุงพลาสติก รายการดังกล่าวมีความ
มา ใ ช้ ใ น กา รดํ า เนิ น งา น สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ตามปกติ
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

ปี 2563
216,373

รายได้จากการ
ขายสินค้า

214,715,913

216,893,169 บริ ษั ท ฯ มี ก ารขายยางนอก
และยางในรถจัก รยานยนต์
เพื่ อ จํ า หน่ า ยในประเท ศ
มาเลเซีย

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวก
กําไรส่วนเพิ่ม

รายได้จากการ
ขายสินค้า

3,115,122

2,787,290 บริษัทฯ มีการขายแบตเตอรี่
เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการ
ขาย

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

6,600

6,600 บริษัทฯ มีการซือ้ สินค้า
สิน้ เปลือง (นํา้ ยาหล่อเย็น)
จาก บริษัท สยาม ซานซิน
จํากัด ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตสินค้า
ดังกล่าวโดยตรง เพื่อ
นํามาใช้สนับสนุนธุรกิจปกติ
53,115 บริษัทฯ ซือ้ ยางนอกคงคลัง
จาก บริษัท อีทราน (ไทย
แลนด์) จํากัด เพื่อนําไป
จําหน่าย เนื่องจากผูจ้ าํ หน่าย
เดิมไม่รบั คืนสินค้า
673,000 บริษัทฯ ขายยางนอก
รถจักรยานยนต์ ให้ บริษัท
อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด
เพื่อใช้ประกอบใน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท
อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

ซือ้ สินค้า

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) ซือ้ สินค้า
จํากัด
- NDR ถื อ หุ้น ร้อ ยละ 35
และมี ก รรมการร่ว มกั น
คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์
วณิชชา
รายได้จากการ
ขายสินค้า

-

-
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รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาซือ้ เป็ นราคาทุนบวก
ค่าใช้จ่าย
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวก
กําไรส่วนเพิ่ม
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บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
บริษัท ต. ไทยเจริญเซอร์วิส รายได้จากการ
จํากัด
ขายสินค้า
- มีกรรมการร่วม 1 ท่าน
คือ นางธัญญรัตน์
สัมฤทธิวณิชชา
- น า ง นิ ต ย า สั ม ฤ ท ธิ ซือ้ อะไหล่รถยนต์
วณิชชา ถือหุน้ ร้อยละ 10
- น า ย ชั ย สิ ท ธิ์ สั ม ฤ ท ธิ
วณิชชา ถือหุน้ ร้อยละ 5
- นางธั ญ ญรัต น์ สัม ฤทธิ
วณิชชา ถือหุน้ ร้อยละ 5
นายธนพล สัมฤทธิวณิชชา รายได้จากการ
- บุตร นายชัยสิทธิ์
ขายสินค้า
สัมฤทธิวณิชชา
(กรรมการและผูถ้ ือหุน้
บริษัท)

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจําเป็ น/ความ
เหมาะสมของรายการ
ปี 2564
ระหว่างกัน
477 บริษัทฯ มีการขายยาง
รถจักรยานยนต์ เพื่อนําไปใช้
สําหรับรถจัดส่งเอกสาร

ปี 2563
2,491

22,056

ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวก
กําไรส่วนเพิ่ม

10,174 บริษัทฯ มีการซือ้ ยางรถยนต์ รายการดังกล่าวมีความ
เพื่ อ เปลี่ ย นอะไหล่ ย างรถ สมเหตุสมผล โดยกําหนด
บริษัท
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

1,027,258

610,250 บริษัทฯ มีการขายยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์
ระหว่างกัน

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวก
กําไรส่วนเพิ่ม

สรุ ปรายการระหว่างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
วงเงินเบิกเกิน
- กรรมการบริษัท
บัญชี
หมายเหตุ : เดื อนมี น าคม
2563 คุ ณ นิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ได้ย กเลิ ก การคํ้ า
ประกันดังกล่าวแล้ว
ประกันไฟฟ้า

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด
(มหาชน) (NDR)
- เป็ นบริ ษั ท แม่ และมี
กรรมการร่ ว มกั น คื อ
น า ง นิ ต ย า สั ม ฤ ท ธิ
วณิ ช ชา และ นายชั ย
สิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

รายได้จากการ
ขายสินค้า

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2563

ปี 2564

9,500,000

500,000

2,316,758

ความจําเป็ น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน
- นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทํา
การคํา้ ประกันในนามส่วนตัว
ให้กบั NDI โดยมิได้รบั
ค่าตอบแทน แต่อย่างใด

- นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทํา
การคํา้ ประกันในนามส่วนตัว
ให้กบั NDI โดยมิได้รบั
ค่าตอบแทน แต่อย่างใด
2,154,985 NDI มีการขายวัสดุสนิ ้ เปลืองที่
ใช้ในการบรรจุยางนอก ซึ่งไม่ใช้
ในการดําเนินงานหลัก
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ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ น
การคํา้ ประกันในนามส่วนตัว

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ น
การคํา้ ประกันในนามส่วนตัว
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาซือ้ ขาย เป็ นราคาทุนบวก
กําไรขัน้ ต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั ิ
เดียวกับ การทํารายการกับ
บุคคลภายนอก
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บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ค่าใช้จ่ายซือ้
วัตถุดิบ

บริษัท ต. ไทยเจริญรับเบอร์
จํากัด
- นายประเสริฐ, นางนิตยา
และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ
วณิชชา เป็ นกรรมการ
- นายประเสริฐ และนาง
นิตยา สัมฤทธิวณิชชา
ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 90
- นายชัยสิทธิ์ และ นาง
ธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุน้ รวมกัน
ร้อยละ 4.5

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2563

ปี 2564

ความจําเป็ น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ

167,150

180,242 NDI ซือ้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์

ค่าบริการสถานที่

1,656,000

1,656,000 NDI ทําสัญญาตกลงใช้บริการ
อาคารเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยราคา
ค่าบริการเป็ นราคาทีป่ ระเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระ

รายได้ค่าไฟฟ้า

411,675

490,139 NDI ได้รบั ค่าไฟฟ้าจาก NDR
เนื่องจากมีอาคารอาคาร
สํานักงาน คลังสินค้า และโรง
อาหาร ที่ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์
เดียวกันกับของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยคํานวณจาก
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริงตาม
อัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้า
กําหนด

ค่าใช้จ่ายซือ้
เครื่องใช้
สํานักงาน

43,500

- NDI ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการดําเนินงาน

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนดตาม
ราคาตลาด

รายได้จาก
ค่าแรงงาน

18,690

ค่าใช้จ่าย
ค่าแรงงาน

123,650

ค่าอะไหล่รถยนต์

11,422 NDR มีการจ้างพนักงาน NDI
ทําความสะอาด จํานวน 1 ท่าน

- NDI มีการจ้างพนักงาน NDR
เพื่อผลิตสินค้า

22,440

25,080 NDI มีการว่าจ้างให้ บริษัท ต.
ไทยเจริญรับเบอร์ จํากัด ซ่อม
บํารุงยานพาหนะ สําหรับขนส่ง
สินค้า
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รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนดราคา
ซือ้ ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยให้อตั รา
ค่าตอบแทนเป็ นไปตามอัตราที่
NDI กําหนดตามสัญญาจ้าง
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยให้อตั รา
ค่าตอบแทนเป็ นไปตามอัตราที่
NDR กําหนดตามสัญญาจ้าง
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
อัตราค่าบริการตามราคา
ค่าบริการสําหรับลูกค้าทั่วไป
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บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์ ซือ้ สินค้า
พลาสติก
- นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่
สมรสนายพงษ์ศกํ ดิ์
สวัสดิ์วรรณ) เป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การใน หจก. ไวท์
เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50
บริ ษั ท ไทยโตโย รับ เบอร์ ซือ้ สินค้าและ
จํากัด
วัตถุดิบ
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา เป็ นกรรมการ
และถือหุน้ ร้อยละ 15.31
รายได้จากการ
รับจ้างผลิต

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2563

ปี 2564

ความจําเป็ น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ

69,749

110,497 NDI มีการซือ้ ถุงพลาสติกมาใช้
ในการดําเนินงานตามปกติ

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

-

56,879 NDI ซือ้ วัตถุดิบจาก บริษัท ไทย
โตโย รับเบอร์ จํากัด เพื่อนํามาใช้
ผลิตชิน้ งาน ซึ่งถือว่าเป็ นการทํา
รายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท
76,749 NDI รับจ้างผลิตชิน้ งานให้บริษัท
ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
เนื่องจาก กําลังการผลิตของ
บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
ไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็ นการทํา
รายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

-

รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ค่าบริการเป็ นราคาทุนบวก
กําไรส่วนเพิ่ม

สรุ ปรายการระหว่างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง/ลักษณะ
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด ซือ้ สินค้าและ
(มหาชน) (NDR)
วัตถุดิบ
- เป็ น บ ริ ษั ท แ ม่ แ ล ะ มี
กรรมการร่วมกัน คือ นาง
นิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา
และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ
วณิชชา

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2563
214,715,913

ปี 2564

ความจําเป็ น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

216,893,169 FKR มีการซือ้ ยาง
รถจักรยานยนต์ จาก NDR เพื่อ
จําหน่ายในประเทศมาเลเซีย

ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาทุน
บวกกําไรส่วนเพิ่ม

นโยบายการทํารายการระหว่างกัน
ในการทํารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษั ทย่ อย บริษั ทฯ จะปฏิ บัติ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแบบ 56-1
One Report
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มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีขนั้ ตอนการพิจารณษอนุมตั ิรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามระเบียบ
วิ ธี การปฏิ บัติ งานของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่ อย โดยอยู่ ภายใต้กรอบจริ ยธรรมที่ ดี และผ่ านการกลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก ซึ่งจะดูแลให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลการ
ทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
2) การพิจารณาอนุมตั ิรายการจะคํานึงถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณา
เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของ
บุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทํารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับ
บุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การทํารายการดังกล่าวนั้นมีการกําหนดราคาหรือเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรมและบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึน้
3) ในการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กรรมการผูบ้ ริหาร หรือบบุ
คลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็ น
บุคคลเกี่ยวโยงกัน จะไม่มิสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการเข้า
ทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็ นการทํารายการที่ได้คาํ นึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ เป
4) บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะทําธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมตั ิตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด เป็ นรายการที่มีลกั ษณะตามนโยบายบริษัทฯ เว้นแต่
เป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญ�ูชนจะพึ่งกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการ หรือเป็ นไปตามหลักการที่
คณะกรรมการอนุมตั ิไว้แล้ว
5) บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการสรุ ปการทําธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ บัง คับ ประกาศ คํา สั่ง หรื อ ข้อ กํา หนดของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6) บริษัทฯ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะมีการสอบทานการทํารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ ยวโยงกันตาม
แผนงานตรวจสอบ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่ม
สอบทานการทํารายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญา นโยบาย หรือ เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
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นโยบายการทํารายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การทํารายการระหว่างกันที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่
เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็ นไปตามหลักการ ดังนี ้
1) การทํารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ ีเงือ่ นไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกรณีเป็ นรายการธุรกิจปกติ หรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่อาจเกิดขึน้ ต่อเนื่องในอนาคต หากรายการดังกล่าวเป็ น
รายการข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึง
กระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทํารายการดังกล่าว มีการกําหนดราคาหรือเงื่อนไข
ที่สมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม และเป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็ นไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิไว้แล้ว
2) การทํารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ่ นไขทางการค้าโดยทั่วไป
การทํารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
จะต้องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความ
จําเป็ นในการทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไป
ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/
หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทํารายการระดับเดียวกันกับบุคลภายนอก และ/หรือ สามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าการทํารายการดังกล่าวนั้น มีการกําหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรมและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการ แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดังกล่าว เป็ น
รายการที่มีขนาดใหญ่ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิแล้ว
จะต้องนํารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
นโยบายการทํารายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในอนาคต
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนและจดทะเบียนเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว การเข้าทํารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักการ ดังนี ้
1) บริษัทฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ การเข้ารายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการโยกย้าย หรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แต่ตอ้ งเป็ นการทํารายการที่บริษัทฯ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นสําคัญ
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2) ในกรณี ท่ีเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เป็ นปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ และคาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
บริษัทฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิง
กับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทํารายการดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในการนี ้ ฝ่ ายจัดการจะมีการจัดทํารายการสรุ ปการเข้าทําธุ รกรรมดังกล่าวเพื่ อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประกอบการจัดทําแบบ 56-1 One Report
3) การเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน หรื อ รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริษัท ฯ จะเป็ น ไปตามกฎหมายและระเบียบที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด อีก
ทัง้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี

82

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

ส่วนที่ 3
งบการเงิน
สําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและเฉพาะของบริษั ท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของ
บริษัท สําหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ
ของบริษัทสําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีท่กี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
เฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี ้
เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมายการค้า ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจําหน่ายยางนอกและยางในสําหรับ • ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน และ
รถจักรยานยนต์ สินค้าอื่นที่เกี่ ยวข้อง และการจําหน่าย
วิ ธี ก ารที่ ผู้บ ริ ห ารใช้ใ นการคํา นวณประมาณการ
รองเท้า
กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบั
ตรวจสอบกับผลการดําเนินงานในปั จจุบนั และอดีต
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เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ
การตอบสนองความเสีย่ งโดยผู้สอบบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทต้องมี • หารื อ กั บ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง สมมติ ฐ านที่
การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชีข้ องการ
ผูบ้ ริหารใช้และแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต และ
ด้อยค่า
ตรวจสอบกับความถูกต้องของเอกสารประกอบ
• ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของอั ต ราคิ ด ลดที่
ในการทดสอบการด้อยค่า ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
ผู้บ ริห ารใช้เ พื่อ คิด ลดกระแสเงิ นสดในอนาคตโดย
มาก และอาศั ย ข้อ สมมติ ฐ านซึ่ ง มี ค วามซับ ซ้อ น โดย
ทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนจาก
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสดรับและ
การดําเนินธุรกิจในอนาคต
จ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบั จากการดําเนินงานอย่าง • ทดสอบความถูกต้องของวิธีการคํานวณแบบจําลอง
ต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจการจัดจําหน่ายยางนอกและยางใน • ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการ
สํา หรับ รถจัก รยานยนต์ สิ น ค้า อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และการ
เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน และ
จําหน่ายรองเท้า รวมถึงการใช้อัตราคิดลด ซึ่งสามารถ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ตลาด
กลุ่ ม บริ ษั ท ได้เ ปิ ดเผยเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้า ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่
แสดงเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นที่เคยอยู่ในสํานักงานเดียวกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
เฉพาะของบริษัทและรายงานของผูส้ อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุ
ข้างต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู ้
ที่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีก่ ํากับดูแลต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี ้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํา งบการเงิ น รวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บ ริห ารรับ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของกลุ่ม บริษัท ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง ในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่งึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสํา คัญ ที่มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มูล ที่ ขัดต่ อข้อเท็ จจริงอาจเกิด จากการทุจริตหรือ ข้อ ผิ ดพลาดและถื อ ว่ามีส าระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่อี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่ในงบการเงิน
รวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
รวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายใน กลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่ อ สารกับ ผู้มี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดูแ ลเกี่ ย วกั บ ความสัม พัน ธ์ทั้ง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ง ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และเฉพาะของบริษัทในปี ปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ยี ากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9919
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท เอ็น .ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

เงินลงทุนชั่วคราว

8

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป

9

159,204,884
-

125,766,012
14,233,261

42,603,127
-

31,142,328
14,233,261

115,882,609

103,351,111

43,009,401

39,841,487

551,325

647,922

21,098,294

21,567,899

5,243,972

2,502,113

146,821,284

121,190,380

78,688,792

52,287,422

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

6,501,091

8,101,485

6,501,091

8,101,485

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน

2,430,946

720,356

-

-

8,097,477

-

-

ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

7, 9

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

10

11

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

4,552,152

4,886,953

4,307,598

4,871,999

441,188,263

389,497,070

196,208,303

172,045,881

-

413,614,932

418,367,180

-

100,333,100

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

100,091,025

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15

564,777,494

538,709,086

391,863,595

377,623,456

สินทรัพย์สิทธิการใช้

16.1

4,355,789

45,788,954

4,355,789

45,788,954

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

17

115,371,941

110,981,278

1,141,493

865,296

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21.1

460,155

163,875

785,056,404

695,643,193

911,308,909

842,644,886

1,226,244,667

1,085,140,263

1,107,517,212

1,014,690,767

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริษัท เอ็น .ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

18

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง

7

เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย

7

130,526,474

128,005,548

121,101,716

107,802,751

88,279,482

68,759,694

81,499,680

63,211,773

217,372

98,648

609,179

499,243

-

86,299

84,595

222,153

2,815,998

222,153

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

2,815,998
-

-

2,900,000

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- เงินกู้ยืมระยะยาว

16.2

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

685,779

19

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี�สินหมุนเวียน

13,902,089
4,300,000

685,779
-

13,902,089
4,300,000

601,400

104,414

601,400

104,414

657,486

6,487,640

369,411

6,332,045

40,007,156

36,479,524

10,054,055

6,485,561

4,697,396

13,243,128

4,254,710

12,775,238

265,894,698

274,196,683

219,484,382

221,213,707

หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

16.2

1,153,180

1,838,959

1,153,180

1,838,959

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

10,405,110

9,354,736

8,682,796

7,999,293

21.1

39,935,673

45,638,900

7,739,032

8,783,768

51,493,963

56,832,595

17,575,008

18,622,020

317,388,661

331,029,278

237,059,390

239,835,727

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 346,891,514 หุ้น
(2563 : 387,470,188 หุ้น)

22

346,891,514

387,470,188

346,891,514

387,470,188

22

346,891,514

315,391,514

346,891,514

315,391,514

22

380,640,846

325,711,286

380,640,846

325,711,286

23

15,220,095

13,965,366

15,220,095

13,965,366

156,440,014

132,122,127

127,705,367

119,786,874

7,616,399

(34,999,049)

906,808,868

752,191,244

2,047,138

1,919,741

908,856,006

754,110,985

870,457,822

774,855,040

1,226,244,667

1,085,140,263

1,107,517,212

1,014,690,767

หุ้นที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 346,891,514 หุ้น
(2563 : 315,391,514 หุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

14

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

90

870,457,822

774,855,040

-

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

2564

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2563

2564

2563

7, 28

841,399,435

775,845,936

602,653,322

562,709,497

10, 26, 28

(685,544,887)

(591,022,702)

(544,140,222)

(478,422,780)

155,854,548

184,823,234

58,513,100

84,286,717

567,514

2,553,005

567,514

2,553,005

8,171,780

11,166,000

กําไรขั�นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ

12

รายได้อื่น

7

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3,025,795

7,953,608

2,908,748

166,501,690

190,402,034

75,206,002

100,914,470

26

(33,671,341)

(32,562,579)

(7,660,808)

(7,464,270)

7, 26

(81,442,382)

(93,633,289)

(34,769,739)

(42,801,068)

(115,113,723)

(126,195,868)

(42,430,547)

(50,265,338)

51,387,967

64,206,166

32,775,455

50,649,132

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

10,079,628

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

-

13

(229,128)

-

-

-

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

51,158,839

64,206,166

32,775,455

50,649,132

ต้นทุนทางการเงิน

(4,263,442)

(6,826,437)

(4,034,754)

(6,183,969)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

46,895,397

57,379,729

28,740,701

44,465,163

(4,991,325)

(12,167,131)

(3,646,124)

(5,051,569)

41,904,072

45,212,598

25,094,577

39,413,594

42,615,448

6,113,096

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21.2

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

-

-

รายการที�ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(303,882)

ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิทางภาษี

-

(151,834)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

42,311,566

6,113,096

(151,834)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

84,215,638

51,325,694

24,942,743

91

39,413,594
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บริษัท เอ็น .ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564

2563

2564

2563

41,633,506

45,263,690

25,094,577

39,413,594

270,566
41,904,072

(51,092)
45,212,598

25,094,577

39,413,594

83,957,585

51,376,786

24,942,743

39,413,594

258,053
84,215,638

(51,092)
51,325,694

24,942,743

39,413,594

0.13

0.14

0.08

0.12

330,516,227

315,391,514

330,516,227

315,391,514

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

14

รวม
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

14

รวม
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไร (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

29

92
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
รายการกับผู้ถือหุ้น

9

23

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

22
23
24
14

รวม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มี
อํานาจควบคุม

รวม

315,391,514

325,711,286

11,911,000

89,902,464

550,469

(41,662,614)

(41,112,145)

701,804,119

862,902

702,667,021

315,391,514
-

325,711,286
-

11,911,000
2,054,366
2,054,366

(989,661)
88,912,803
(2,054,366)
(2,054,366)

550,469
-

(41,662,614)
-

(41,112,145)
-

(989,661)
700,814,458
-

862,902
1,107,931
1,107,931

(989,661)
701,677,360
1,107,931
1,107,931

6,113,096
6,113,096

6,113,096
6,113,096

45,263,690
6,113,096
51,376,786

(51,092)
(51,092)

45,212,598
6,113,096
51,325,694

-

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
เพิ่มทุนในระหว่างปี
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลงจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
รายการกับผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม
ผลต่างจากการ
ส่วนเกิน
จัดสรรเพื�อสํารอง
ส่วนเกินจากการเปลี�ยนแปลง
แปลงค่างบการเงิน
มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ

-

-

45,263,690
45,263,690

-

315,391,514

325,711,286

13,965,366

132,122,127

550,469

(35,549,518)

(34,999,049)

752,191,244

1,919,741

754,110,985

315,391,514
31,500,000
31,500,000

325,711,286
54,929,560
54,929,560

13,965,366
1,254,729
1,254,729

132,122,127
(1,254,729)
(15,769,521)
(17,024,250)

550,469
-

(35,549,518)
-

(34,999,049)
-

752,191,244
86,429,560
(15,769,521)
70,660,039

1,919,741
(50,220)
(80,436)
(130,656)

754,110,985
86,429,560
(15,769,521)
(50,220)
(80,436)
70,529,383

42,615,448
42,615,448

42,615,448
42,615,448

41,633,506
42,324,079
83,957,585

270,566
(12,513)
258,053

41,904,072
42,311,566
84,215,638

7,065,930

7,616,399

906,808,868

2,047,138

908,856,006

346,891,514

380,640,846

15,220,095

41,633,506
(291,369)
41,342,137
156,440,014

93

550,469
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
รายการกับผู้ถือหุ้น

9
23

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

22
23
24

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

11,911,000

83,417,307

736,431,107

315,391,514
-

325,711,286
-

11,911,000
2,054,366
2,054,366

(989,661)
82,427,646
(2,054,366)
(2,054,366)

(989,661)
735,441,446
-

39,413,594
39,413,594

39,413,594
39,413,594

-

-

315,391,514

325,711,286

13,965,366

119,786,874

774,855,040

315,391,514
31,500,000
346,891,514

325,711,286
54,929,560
380,640,846

13,965,366
1,254,729
15,220,095

119,786,874
(1,254,729)
(15,769,521)
102,762,624

774,855,040
86,429,560
(15,769,521)
845,515,079

25,094,577
(151,834)
24,942,743

25,094,577
(151,834)
24,942,743

127,705,367

870,457,822

346,891,514

94

รวม

325,711,286

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไรสะสม
จัดสรรเพื�อสํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

315,391,514

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
เพิ่มทุนในระหว่างปี
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

380,640,846

15,220,095
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บริษัท เอ็น .ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กลับรายการค่าผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายได้เงินปันผล
ขาดทุนจากการเลิกกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ
เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น ):
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - บริษัททั่วไป
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

46,895,397

57,379,729

28,740,701

44,465,163

45,165,020
(4,791,192)
(1,975,922)
313,769
(48,064)
229,128
(4,218,969)
987,563
2,351,388
61,625
15
858,776
(138,422)
4,263,442
12,947

44,947,571
4,952,741
(2,224,074)
32,348
(31,703)
(2,524)
(204,422)
596,256
825,079
(127,183)
6,826,437
-

35,612,535
(4,021,058)
52,264
440,990
(48,064)
(3,985,144)
987,563
1,370
15
(8,171,780)
10,938
726,699
(16,156)
4,034,754
-

35,252,768
4,967,063
1,147,752
(42,931)
32,348
(31,703)
(2,524)
(46,520)
571,626
(11,166,000)
699,159
(11,587)
6,183,969
-

89,966,501

112,970,255

54,365,627

82,018,583

(8,684,178)
96,597
(2,741,859)
(21,754,471)
1,600,394
334,800

4,620,648
112,798
(6,138,104)
(3,379,390)
261,061

(123,270)
331,235
(26,453,634)
1,600,394
564,401

10,323,886
604,399
88,283
(8,666,696)
(3,660,722)
(165,147)

19,518,937
118,724
3,527,632
(995,731)
80,987,346

29,498,582
(424,597)
439,208
4,752,568
142,713,029

18,287,055
109,936
1,704
3,568,494
(970,528)
51,281,414

17,546,667
(427,570)
31,848
(3,113,285)
4,523,018
99,103,264
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน (ต่อ)

80,987,346
138,422

รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2564

142,713,029
127,183

2563

51,281,414
16,156

99,103,264
11,587

(3,954,709)

(6,550,610)

(3,770,759)

(5,947,415)

(18,903,396)

(9,755,712)

(10,615,535)

(78,493)

-

11,226,248

-

-

58,267,663

137,760,138

36,911,276

93,088,943

15,731,325
(1,450,000)
4,741,310
(40,133,100)
(18,964,703)
(2,815,998)
22,593,459
-

20,255,948
(34,200,000)
255,266
(8,917,446)
(480,182)
698,500
-

15,731,325
(1,450,000)
4,741,310
(40,133,100)
(12,616,731)
(2,900,000)
(2,815,998)
576,939
8,171,780

20,255,948
(34,200,000)
500,000
(8,089,042)
(480,182)
116,444
11,166,000

(20,297,707)

(22,387,914)

(30,694,475)

(10,730,832)

1,665,372
(4,300,000)
(13,902,089)
26,229,560

(45,458,104)
(9,900,000)
(6,958,418)
-

12,986,048
(4,300,000)
(13,902,089)
26,229,560

(40,251,984)
(9,900,000)
(6,958,418)
-

(15,769,521)
(50,220)
(6,126,898)

(62,316,522)

(15,769,521)
5,243,998

(57,110,402)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนจากการปิดบริษัทย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ่ายชําระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จ่ายชําระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

1,595,814

54,146

33,438,872
125,766,012

53,109,848
72,656,164

11,460,799
31,142,328

-

25,247,709
5,894,619

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี

159,204,884

125,766,012

42,603,127

31,142,328

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
-

โอนลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อยเป็นลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

39,811,703
222,153

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าเพื่อชําระค่าสินทรัพย์

60,200,000
7,550,000
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8,097,477
2,770,094
2,815,998
-

39,811,703
222,153

10,353,778
2,770,094
2,815,998

60,200,000
7,550,000
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-

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2533
ในชื่อ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด และได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริษัท มหาชน จํากัด โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท
เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ
จําหน่ายยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทัง้ ให้บริการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราและยางเทียมสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และวิจยั ผลิต และ
จําหน่ายอุปกรณ์ และระบบส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย และจัดจําหน่ายรองท้า ที่อยู่ท่ีจดทะเบียนของบริษัทตัง้ อยู่ท่ี 129 หมู่
3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีครอบครัวสัมฤทธิวณิชชาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ซ่งึ มีสดั ส่วนการถือหุน้ เป็ นจํานวน ร้อยละ 51.96

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ โดยจัดทําเป็ นทางการเป็ น
ภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนีเ้ ป็ นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จดั ทําขึน้ เป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
งบการเงินรวมและเฉพาะบริษัทได้จดั ทําขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีสาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารซึ่งจัดทําขึน้ ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบตั ิ
การเปิ ดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร หรือความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญต่อ
งบการเงินรวมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนีป้ ระกอบด้วยงบการเงินของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัทมีอาํ นาจ
ควบคุมหรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี ้
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บริษทั ย่อย

ประเทศทีจ่ ดั ตัง้

สัดส่วนในการถือหุน้
(ร้อยละ)
2564
2563

ทางตรง
บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

ไทย

91.77

91.77

บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด

ไทย

-

98.33

มาเลเซีย

100.00

100.00

ทางอ้อม
FKR MARKETING SND. BHD.

มาเลเซีย

100.00

100.00

GCB TRADING SDN. BHD.

มาเลเซีย

100.00

100.00

FUNG KEONG RUBBER
MANUFACTORY (MALAYA)
SDN.BHD.

ลักษณะธุรกิจ

ผลิ ต และจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ยางพารา และยางเที ย มสํ า หรับ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์และ
ระบบส่งกระแสไฟฟ้ าแบบไร้สาย
จั ด จํ า หน่ า ยยางนอกและยางใน
รถจักรยานและ รถจักรยานยนต์
และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ

จั ด จํ า หน่ า ยยางนอกและยางใน
รถจักรยานและรถจักรยานยนต์
จัดจําหน่ายรองเท้า

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมที่มีสาระสําคัญได้ถกู ตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนีไ้ ด้จดั ทําขึน้ โดยใช้นโยบายบัญชีเช่นเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชี
ที่คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริษัท
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อกลุ่มบริษัทเปิ ดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนัน้ ทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการ
ควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิน้ สุด
สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และรายได้รวมของบริษัทย่อยสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คิดเป็ นอัตราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปได้ดงั นี ้
สินทรัพย์รวมของบริษทั ย่อย
คิดเป็ นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY
(MALAYA) SDN.BHD.

รายได้รวมของบริษทั ย่อยคิด
เป็ นอัตราร้อยละในรายได้รวม
สําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

2.18
-

2.08
0.34

5.62
-

4.14
-

26.09

26.15

37.51

38.99
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใช้ใหม่และมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
3.1.1

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มีการปรับปรุ งคํานิยามของ “ความมีสาระสําคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึน้
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ทั้งนี ้ การปรับปรุ งดังกล่าวยังทําให้มีการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37

3.1.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานฉบับนี ้ มีการปรับปรุงข้อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี ้
-

เพิ่ ม ทางเลื อ กให้กับ กิจการในการทํา “การทดสอบการกระจุก ตัว (Concentration Test)” เพื่ อ
ประเมินว่ารายการที่ซอื ้ มานัน้ เป็ นสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ

-

มีการปรับปรุงคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกําหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปั จจัย
นําเข้าและกระบวนการที่สาํ คัญเป็ นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนํามารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสําคัญทําให้
เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทัง้ ปรับปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจ
ในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุน
ออกไป

3.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานเหล่านีไ้ ด้มีการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิ ด ขึ น้ จากความไม่ แ น่ น อนที่ เ กิ ด จากการปฏิ รู ป อัต ราดอกเบี ้ย อ้า งอิ ง รวมถึ ง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยน
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงไปใช้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงอื่นแทน เช่น อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงที่กาํ หนดจากธุรกรรมการ
กูย้ ืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี ้ การปรับปรุงได้กาํ หนดให้กิจการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้
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3.1.4 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และหนีส้ ิน และเกณฑ์ในการรับรูร้ ายการสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบตั ิในเรื่องต่อไปนี ้
• การวัดมูลค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
• การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
• การตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ ินออกจากงบการเงิน
นอกจากนี ้ กรอบแนวคิดนีย้ งั อธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมัดระวัง และความไม่
แน่นอนของการวัดมูลค่าในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดทําให้มีการปรับปรุ งการ
อ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตราฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS
38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32
3.1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้มีการปรับปรุง เรื่อง การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ซึ่งให้ทางเลือกแก่ผเู้ ช่า
ในการไม่ตอ้ งประเมินว่าการได้รบั การลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ที่เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานนัน้ เป็ น
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็ นครัง้ แรกซึ่งมีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 และไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่
มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบตั ิกอ่ นวันที่มีผลบังคับใช้ ทัง้ นี ้ การถือปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบ
การเงิน
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางบัญชีท่ีประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2565
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย
การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง-ระยะที่ 2 (การปรับปรุ งระยะที่ 2) กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรับรายงานทาง
การเงินที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
ตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงไปใช้
อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงอื่นแทน โดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญ ดังนี ้
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• การใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ ินทางการเงิน (รวมถึงหนีส้ ินตามสัญญาเช่า) จะต้องเข้าเงื่อนไขทัง้ สองข้อ คือ 1)
การเปลี่ยนแปลงมีความจําเป็ นอันเป็ นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงและ 2) เกณฑ์ใหม่ท่ีใช้ใน
การกําหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ โดยกิจการไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนทันที ทั้งนี ้ กิจการที่เป็ นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิขา้ งต้นด้วย
• ผ่ อ นปรนให้กิ จ การยัง สามารถใช้ก ารบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งสํา หรับ รายการส่ ว นใหญ่ ต่ อ ไปได้ กรณี ท่ี
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รบั ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง ทัง้ นี ้ กิจการยังคง
ต้องรับรูส้ ่วนของความไม่มีประสิทธิผล
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 มีดงั ต่อไปนี ้
• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ อ้างอิง รวมถึง วิธีการที่กจิ การใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงไปใช้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงอื่น
• ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงอื่น
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน แยกตามอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงที่สาํ คัญซึง่ อยู่ภายใต้การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้
อ้างอิง
• การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งของกิจการ ที่เกิดขึน้ จากความเสี่ยงของเครื่องมือ
ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปใช้อตั ราดอกเบีย้ อ้างอิงอื่น
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าํ คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี
ข้อจํากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกําหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
ลูกหนีก้ ารค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ลูกหนีร้ บั รู เ้ มื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิท่ีได้รบั จํานวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข หากกลุ่มบริษัทรับรูร้ ายได้
ก่อนที่จะมีสิทธิได้รบั จํานวนเงินของสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนัน้ จะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจากสัญญา
ลูกหนีก้ ารค้า แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิ ท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งกําหนดให้พิจารณา
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุหนีแ้ ละรับรูผ้ ลขาดทุนตัง้ แต่การรับรูร้ ายการลูกหนีก้ ารค้า ในการพิจารณาผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ลูกหนีก้ ารค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกําหนดชําระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึน้
จะขึน้ อยู่กับประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบันและการ
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คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
บันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยใช้วิธี
ดังต่อไปนี ้
สินค้าสําเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ
วัสดุอื่น ๆ

- วิธีราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน)
- วิธีราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่)

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รบั ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็จ
(สําหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านัน้ ขายได้ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
และสินค้าเสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ผี ่านมาในอดีตและข้อมูลที่มีอยู่ในปั จจุบนั
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทจะบันทึกผลกําไรหรือขาดทุน
จากการจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการจําหน่ายเงินลงทุนนัน้ กรณีท่ีเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการ ด้อยค่า บริษทั จะ
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญสิน้ สุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รบั ปั นจากบริษัทร่วมมีจาํ นวนเกินกว่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และหยุดรับรู ส้ ่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีท่ีกลุ่มบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอาํ นาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี ้ บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การออกเสียงในบริษัท ผูบ้ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นนั้ อยู่ใน
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตงั้ ของสินทรัพย์และต้นทุน
การกูย้ ืม
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยกจากกัน
แต่ละส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จากการจําหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรูเ้ ป็ นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึน้ ในการซ่อม
บํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นประจําจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ห รือ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี ้
ปี
10 - 50
5 - 25
2 - 20
3 - 15
7 - 10

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างทางและระหว่างก่อสร้าง
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สดุ ทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง ประมาณ 5 ปี
เครือ่ งหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทเป็ นเครื่องหมายการค้าภายใต้ช่ือ “FKR และ GCB” เครื่องหมายการค้าที่ได้มาจากการ
รวมกิจการจะรับรู ด้ ว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทใช้เครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ และ
บริษัทประมาณอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าเป็ นระยะเวลา 28 ปี การตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุท่ีคาดว่าจะให้ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู ด้ ว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ บริษัทประมาณอายุการให้
ประโยชน์ของความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็ นระยะเวลา 8 ปี และวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม การตัดจําหน่าย
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุท่คี าดว่าจะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมแสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึง่ ไม่สามารถระบุและแยกรายการมารับรู ้
ได้ ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วยสินทรัพย์ท่มี ีมลู ค่าตามบัญชีท่จี ะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่
มาจากการใช้สินทรัพย์นนั้
กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อสินทรัพย์ดงั กล่าวต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปั จจุบนั ซึ่งขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบตั ิกนั ทั่วไปและการขายต้องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
ฝ่ ายบริหารต้องผูกพันกับแผนการขายสินทรัพย์ซ่ึงมีการเสนอขายสินทรัพย์ โดยรายการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี
นับตัง้ แต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์ การดําเนินการเพื่อให้แผนเสร็จสมบูรณ์ควรบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนอย่างมีนยั สําคัญหรือจะยกเลิกแผนนัน้
ก่อนการจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย สินทรัพย์ดงั กล่าววัดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของบริษัท หลังจากนั้น สินทรัพย์จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย
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เมื่อจัดประเภทรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ต้องไม่บนั ทึกค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ดงั กล่าว
การด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีข้ องสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชีว้ ่ามีการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัท
ปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นนั้ ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนและรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบกําไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นนั้ แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู เ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกใน
กําไรหรือขาดทุน
เงินตราต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนัน้
สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง
ค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ จาก
การแปลงค่า รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนีส้ ินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยร่วมกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ท่เี กิดรายการ
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกหนีส้ ินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
หนีส้ ินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ และผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สัญญาเช่า - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มบริษัทรับรูส้ ินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นตามสัญญา และเมื่อกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึง
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะรับรู ด้ ว้ ยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจํานวนที่รบั รู เ้ ริ่มแรกของหนีส้ ินตาม
สัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้ ประมาณการต้นทุนในการปรับสภาพสินทรัพย์และค่าเช่าจ่ายที่ได้ชาํ ระก่อนเริ่ม
หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รบั ตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุท่ีสนั้ กว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการ
เช่า รวมถึงประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีตวั บ่งชี ้
ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา กลุ่มบริษัทรับรู ห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทจะคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ โดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบีย้ ตามนัยได้ กลุ่มบริษัทจะคิดลด
ด้วยอัตราการกูย้ ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่า
ค่าเช่าที่รวมในมูลค่าของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนือ้ หา) ค่าเช่าผันแปร
ที่อา้ งอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซือ้ หากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิ
ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่มแรก หนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระตาม
สัญญาเช่า เรื่องดังกล่าวเป็ นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ กลุ่มบริษัทต้องรับรูจ้ าํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของ
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มี
มูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทั ต้องรับรูจ้ าํ นวน
คงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรือขาดทุน
106

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตํ่าจะรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า สัญญาเช่าระยะสัน้ คือสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน
การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้รบั รูเ้ มื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสินค้าด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รบั ซึ่ง
ไม่รวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษี มลู ค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ โดยมี
การใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรูร้ ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือ รับรูต้ ลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามแต่ละลักษณะของรายได้ดงั ต่อไปนี ้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไป เกิดขึน้ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า ใน
กรณีท่สี ญ
ั ญาที่ให้สิทธิลกู ค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรูใ้ นจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มี
การกลับรายการอย่างมีนัยสําคัญของรายได้ท่ีรบั รู ส้ ะสม ดังนั้น รายได้ท่ีรบั รู จ้ ะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่ง
ประมาณการจากข้อมูลในอดีต
ดอกเบีย้ รับ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างตามส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
เงินปั นผลรับ ถือเป็ นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
รายได้อื่นรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างในงวดที่เกิดรายการ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษี เงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ปัจจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีถกู รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รบั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีท่คี าดว่าจะต้องจ่ายชําระหรือจะขอคืนได้ตามสิทธิทางภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ประจําปี ท่ีตอ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ท่ปี ระกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีท่เี กี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนีส้ ิน กับจํานวนสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ใช้ในทางภาษี ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีท่ี
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คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีท่ปี ระกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนํามาหักกลบกันได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ ินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้นี ้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษี เดียวกัน หรือหน่วยภาษี ต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนัน้ กลุ่มบริษัทมีความตัง้ ใจจะจ่ายชําระหนีส้ ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจจะรับ
คืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีส้ ินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษี เงินได้ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
เครื่องมือทางการเงิน
การรับรูร้ ายการและการตัดรายการ
กลุ่มบริษัทจะรับรูร้ ายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ ินทางการเงินเมื่อกิจการเป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกําหนดของสัญญาของ
เครื่องมือทางการเงินนัน้
กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นนั้ สิน้ สุดลงหรือได้ถกู โอน
ไปและกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็ นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทงั้ สองข้อ
ดังต่อไปนี ้
- ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน (SPPI)
ยกเว้นค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้าซึ่งแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
• กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และ
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• ข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ จ่าย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ (SPPI)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVTPL)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อ
ขายสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนีห้ ากไม่คาํ นึงตามโมเดล
ธุรกิจ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีขอ้ กําหนดตามสัญญาไม่ทาํ ให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ (SPPI) จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ สําหรับลูกหนีก้ ารค้า ดังนัน้ ทุกวันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรูค้ ่าเผื่อผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนีก้ ารค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนีน้ ั้นและสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนีส้ นิ ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกสําหรับหนีส้ ินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภท
หนีส้ ินทางการเงินเป็ นหนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
หนีส้ ินทางการเงินของกลุ่มบริษัทได้รวมถึงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีซ้ ือ้
สินทรัพย์ และเงินกูย้ ืมระยะยาว
การวัดมูลค่าภายหลังของหนีส้ นิ ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริษัทรับรู ร้ ายการเมื่อเริ่มแรกสําหรับหนีส้ ินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภท
หนีส้ ินทางการเงินเป็ นหนีส้ ินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริง ทัง้ นี ้ ผล
กําไรและขาดทุนที่เกิดขึน้ จากการตัดรายการหนีส้ ินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริงจะรับรูใ้ นส่วน
ของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี ้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริงแสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของต้นทุนทางการเงินในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
บริษัทจะบันทึกเงินรับที่เกินกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน สุทธิดว้ ยต้นทุน ในการ
ออกหุน้ และผลประโยชน์ทางภาษีท่เี กี่ยวข้อง
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การจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่งึ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่ออกจําหน่าย
และชําระแล้วในระหว่างปี
ส่วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้ จาก
ส่วนงานดําเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รบั การปั นส่วนอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการหนีส้ ินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ท่ีอาจจะเกิดขึน้
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนีส้ ินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็ น
ภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทําให้บริษัทต้องชําระหรือชดใช้ตามภาระผูกพัน
นัน้ และจํานวนที่ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ จะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์
แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รบั คืนแน่นอน
5.

ประมาณการทางบัญชีทสี่ าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิน ฝ่ ายบริหารใช้ดลุ ยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู ้ และการวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ หนีส้ ิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดลุ ยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน
ที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริหาร
ประมาณการทางบัญชีท่สี าํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุ ยพินิจ มีดงั นี ้
5.1

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า
กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า โดยประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ และพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปั จจัย
ภายนอก รวมทัง้ ข้อมูลและปั จจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี ้

5.2

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษั ท พิ จ ารณาค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ าของเงิน ลงทุน เมื่ อ พบว่ ามูลค่ ายุติ ธรรมของเงิน ลงทุน ดังกล่า วลดลงอย่างมี
สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
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5.3

ค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ
กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสิ นค้าคงเหลื อ
ประเภทต่าง ๆ

5.4

อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริหารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ของกลุ่มบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ท่เี สื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

5.5

การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมี
สาระสําคัญ หรือเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ ฝ่ ายบริหาร

5.6

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตของสินทรัพย์หรือหน่วย
ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดนัน้

5.7

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการ
ประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ ในอนาคต อัตรามรณะและ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกต่าง
ไปจากที่ประมาณไว้

5.8

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู โ้ ดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษี ใน
อนาคตของกลุ่มบริษัทที่นาํ มาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินิจ
ในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษีอากร

5.9

สัญญาเช่า
การกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มบริษัทกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านัน้ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูก
ขยายหรือถูกยกเลิก โดยกลุ่มบริษัทพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่ทาํ ให้เกิดสิ่งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจสําหรับผูเ้ ช่า ในการใช้สิทธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
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กลุ่มบริษัทจะปรับปรุงอายุสญ
ั ญา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยอาจะเกิดจาก
กลุ่มบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิ หรือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ) การประเมินความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนยั สําคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนยั สําคัญ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท
การกําหนดอัตราการคิดลดของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทประเมินอัตราดอกเบีย้ การกูย้ ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่า โดยใช้ขอ้ มูลที่การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่
ละกิจการที่เป็ นผูเ้ ช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รบั ให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผูเ้ ช่าหาก
เป็ นไปได้
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

157,997

197,611

100,000

100,000

96,261,241
62,785,646
159,204,884

89,221,840
36,346,561
125,766,012

15,781,606
26,721,521
42,603,127

15,218,293
15,824,035
31,142,328

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จัดตามประเภทของสกุลเงินตราได้ดงั นี ้

งบการเงินรวม
2564
2563
สกุลเงินบาท
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม

37,390,016
112,411,172
9,403,696
159,204,884

112

32,866,075
88,650,273
4,249,664
125,766,012

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563
33,199,431
9,403,696
42,603,127

21,210,260
5,682,404
4,249,664
31,142,328
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7.

รายการระหว่างบุคคลและบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บุคคลและบริษัทเหล่านีเ้ กี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุน้ และ/หรือกรรมการ
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทั่วไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด
ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดงั นี ้
ชื่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด
FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD.
FKR MARKETING SND. BHD.
GCB TRADING SDN. BHD.
บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จํากัด
บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จํากัด
บริษัท เอส เอ็ม เค อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จํากัด
บริษัท สยามพลาสวูด จํากัด
บริษัท สยาม ซานซิน จํากัด
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
นายธนพล สัมฤทธิวณิชชา

113

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทร่วม
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่วมกัน
ญาติของกรรมการ
ญาติของกรรมการ
บุตรของกรรมการ
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รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

นโยบาย
การกําหนดราคา
รายได้ขายสินค้า
- บริษัทย่อย
- บริษัทย่อยทางอ้อม
- บริษัทร่วม
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน

รวม
ซือ้ วัตถุดิบ
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน

รวม

2564

2563

2564

2563

673,000
3,398,016

4,144,872

180,242
167,150
216,893,169 214,715,913
673,000
3,398,016
4,144,872

4,071,016

4,144,872

221,144,427

219,027,935

12,385
474,290

541,932

2,154,985
12,385
363,792

2,316,758
541,932

486,675

541,932

2,531,162

2,858,690

รายได้ค่าเช่า
- บริษัทย่อย

ตามที่ตกลงร่วมกัน

-

-

1,656,000

1,656,000

ตามที่ตกลงร่วมกัน

-

-

11,421

142,496

-

รายได้ค่าบริการ
- บริษัทย่อย
รายได้ขายสินทรัพย์
- บริษัทย่อย

ตามที่ตกลงร่วมกัน

-

-

43,500

ตามที่ตกลงร่วมกัน

-

-

490,139

430,365

12,958,877
139,320

12,046,665
131,996

7,737,572
120,879

7,586,006
114,495

13,098,197

12,178,661

7,858,451

7,700,501

ค่าไฟฟ้า
- บริษัทย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารทีส่ าํ คัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ลูกหนีก้ ารค้า
- บริษัทย่อย
- บริษัทย่อยทางอ้อม
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รวม
เจ้าหนีก้ ารค้า
- บริษัทย่อย
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

551,325
551,325

647,922
647,922

19,009
20,527,960
551,325
21,098,294

20,493
20,899,484
647,922
21,567,899

217,372
217,372

98,468
98,468

447,515
161,664
609,179

427,546
71,697
499,243

86,299

84,595

1,312,207

1,191,328

เจ้าหนีอ้ ื่น

-

-

1,546,322

1,407,002

- บริษัทย่อย
กรรมการและผูบ้ ริหารสําคัญ
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
8.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563
เงินลงทุนชั่วคราว
กองทุนรวม
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม
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14,201,558
31,703
14,233,261
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ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม
ซือ้
ขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

14,233,261
1,450,000
(15,731,325)
48,064
-

254,982
34,200,000
(20,255,948)
31,703
2,524
14,233,261

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ได้ประกาศปิ ดกองทุน และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2563 ได้มีการประกาศจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดโดยแบ่งจ่ายชําระตามระยะเวลาและอัตราที่ระบุไว้ในประกาศ
ดังกล่าว
9.

ลูกหนีก้ ารค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีท้ ่คี า้ งชําระมีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2564

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2563

2564

2563

103,715,821

82,637,105

34,099,980

27,993,180

11,330,968
187,428
268,438
3,297,414

16,614,071
187,493
1,386,988
10,201,564

9,174,437
480
82,820
2,513,533

8,536,571
187,493
1,386,988
8,620,162

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

118,800,069
(2,917,460)

111,027,221
(7,676,110)

45,871,250
(2,861,849)

46,724,394
(6,882,907)

สุทธิ

115,882,609

103,351,111

43,009,401

39,841,487

291,443

424,322

20,838,412

21,344,299

259,882

223,600

259,882

223,600

551,325

647,922

21,098,294

21,567,899

ลูกหนีก้ ารค้า - ลูกค้าทั่วไป
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

ลูกหนีก้ ารค้า – บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
สุทธิ
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ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

งบการเงินรวม

อายุลกู หนี ้
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผล
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ
ขาดทุนจากการ
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ด้อยค่า
ด้อยค่า
104,007,264
11,590,850
187,428
268,438
3,297,414
119,351,394

211,515
106,701
47
30,053
2,569,144
2,917,460

83,061,427
16,837,671
187,493
1,386,988
10,201,564
111,675,143

งบการเงินรวม

อายุลกู หนี ้
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม

(หน่วย : บาท)

242,991
548,822
31,401
381,618
6,471,278
7,676,110
(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผล
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ
ขาดทุนจากการ
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ด้อยค่า
ด้อยค่า
54,938,392
9,434,319
480
82,820
2,513,533
66,969,544
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211,515
106,701
47
30,053
2,513,533
2,861,849

49,337,479
8,760,171
187,493
1,386,988
8,620,162
68,292,293

242,991
548,822
31,401
381,618
5,678,075
6,882,907

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี ้
การค้า มีดงั ต่อไปนี ้

งบการเงินรวม
2564
2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บวก ตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หัก กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

7,676,110
(4,791,192)

3,501,658
(790,638)
4,967,063
(14,322)

6,882,907
(4,021,058)

1,915,844
4,967,063
-

32,542
2,917,460

12,349
7,676,110

2,861,849

6,882,907

10. สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2564
2563
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างผลิต
สินค้าสําเร็จรูป
วัสดุสนิ ้ เปลือง
นํา้ มันเชือ้ เพลิง
บรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าลดลง
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

38,279,779 14,948,700
12,988,117
7,989,825
87,033,776 91,766,753
2,948,534
2,509,047
465,595
336,765
3,778,961
3,325,446
6,461,313
9,325,068
151,956,075 130,201,604
(5,134,791) (9,011,224)
146,821,284 121,190,380
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563
37,815,930
11,796,533
23,062,198
2,356,101
465,595
3,748,539
79,244,896
(556,104)
78,688,792

14,634,672
6,645,231
18,571,509
2,057,566
336,765
3,286,989
7,258,530
52,791,262
(503,840)
52,287,422
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ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในต้นทุนขายสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

งบการเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั
กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

689,872,197 593,246,776 544,087,958 478,465,711
1,042,463
4,083,655
168,263
(5,369,773) (6,307,729)
(115,999)
(42,931)
685,544,887 591,022,702 544,140,222 478,422,780

ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าลดลง มี
ดังต่อไปนี ้

งบการเงินรวม
2564
2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บวก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
หัก กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
ตัดจําหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

9,011,224
1,042,463
(3,018,385)
(2,351,388)

11,081,422
(5,619)
4,083,655
(1,396,138)
(4,911,591)

503,840
168,263
(115,999)
-

546,771
(42,931)
-

450,877
5,134,791

159,495
9,011,224

556,104

503,840
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
รับโอนจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2563
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2564

8,997,197
8,997,197
(8,997,197)
-

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563
รับโอนจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2564

899,720
899,720
(899,720)
-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

8,097,477
-

ในระหว่างปี 2563 และ 2564 บริษัทย่อยในต่างประเทศได้เข้าทําสัญญาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายอสังหาริมทรัพย์ให้กบั
บุคคลอื่น โดยรายการขายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวได้ดาํ เนินการเสร็จสิน้ แล้วในปี 2564
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
ทุนชําระแล้ว
บริษทั ย่อย

ประเภทกิจการ

2564

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)

2563

2564

2563

วิธรี าคาทุน
2564

เงินปั นผลรับระหว่างปี

2563

2564

2563

บริษทั ย่อยทางตรง
บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
ยางพาราและยางเที ย มสํ า ห รั บ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด วิ จั ย ผลิ ต และจํ า หน่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละ
ระบบส่งกระแสไฟฟ้ าแบบไร้สาย
FUNG KEONG RUBBER
MANUFACTORY (MALAYA)
SDN.BHD.

จั ด จํ า ห น่ า ย ย า ง น อ ก แ ล ะ ย า ง ใ น
รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ

6,100

6,100

91.77

91.77

5,598

5,598

560

-

-

6,000

-

98.33

-

5,900

-

-

100.00

100.00

408,017

408,017

7,612

11,166

413,615

419,515

8,172

11,166

-

(1,148)

413,615

418,367

161,028

161,028

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
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บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 10.00
บาท เป็ นจํานวนเงินปั นผลทัง้ สิน้ 0.61 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD.
เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษายน 2564 ผู้ถื อ หุ้น ของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD. (บริษั ท
ย่อย) ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 ริงกิตมาเลเซีย เป็ น
จํานวนเงินปั นผลทัง้ สิน้ 1.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 7.61 ล้านบาท) โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 6
กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ ของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD. (บริษัทย่อย) ได้
มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.08 ริงกิตมาเลเซีย เป็ นจํานวนเงินปั น
ผลทั้งสิน้ 1.50 ล้านริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 11.16 ล้านบาท) โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิหยุด
ดําเนินงานบริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 98.33 ซึ่งการหยุด
ดําเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทและไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
อย่างเป็ นสาระสําคัญ เนื่องจากบริษัทได้ตงั้ สํารองการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้แสดง
มูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั แล้ว บริษัทย่อยดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีต่อกรมพัตนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และบริษัทได้รบั เงินคืนทุนจากบริษัทย่อยจํานวนเงิน 4.74 ล้าน
บาท แล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้ขายเงินลงทุนในบริษัท แมสเคซี่
เทรดดิง้ จํากัด ทัง้ หมด เป็ นจํานวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยแบ่งจ่าย
ชําระเป็ นจํานวน 5 งวด งวดละ 100,000 บาท โดยบริษัทได้โอนหุน้ ของบริษัทย่อยดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2563
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

บริษัทร่วม
บริษัท อีทราน
(ไทยแลนด์)
จํากัด

จัดตัง้ ใน
ประเทศ
ไทย

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนร้อย
ละ
การลงทุน

(หน่วย : บาท)

ทุนชําระแล้ว

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสีย

ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
35

75,000,000

100,333,100

100,091,025

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเข้า
ลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด โดยบริษัทเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด ในสัดส่วนการ
ถือหุน้ ร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว มีมูลค่าการลงทุนจํานวนรวม 60.20 ล้านบาท และแต่งตัง้ นายชัยสิทธิ์
สัมฤทธิวณิชชา เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว บริษัทชําระค่าหุน้ โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เพื่อเสนอให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ให้แก่บริษัท อีทราน (ไทย
แลนด์) จํากัด โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาตลาดซึ่งได้คาํ นวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักย้อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทร่วม ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทร่วมได้มีมติอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 45 ล้านบาท เป็ น 75 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ 300,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 100 บาท บริษัทร่วมได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2564
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้บริษทั เข้า
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวนรวม 40.13 ล้านบาท ทัง้ นี ้ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ร่วม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วม ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของบริษัทร่วม
ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท อีทราน เรนทัล จํากัด ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
จํานวน 49,997 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 4,999,700 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ทาํ การปั นส่วนราคาซือ้ ของบริษัทร่วมเสร็จสิน้ แล้ว
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การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินกับสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทร่วม มีดงั นี ้

(หน่วย : พันบาท)
12 พฤษภาคม 2564
(วันที่ลงทุน)

สินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ร่วม ณ วันซือ้ กิจการ
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด (ร้อยละ)

9,021
35.00

ส่วนแบ่งจากสินทรัพย์สทุ ธิ

3,157
57,043

ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม ณ วันซือ้ กิจการ

60,200

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ในงบการเงินรวม ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซือ้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
อื่นๆ

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

100,091

60,200
40,133
(229)
(13)

ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของบริษทั ร่วม สรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ

210,265
15,564
(14,966)
210,863
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สําหรับงวด
วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง
31 ธันวาคม 2564
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้
กําไรสําหรับงวด

904
(655)
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(655)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้

667
17
20

ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้รบั เงินปั นผลจากบริษัทร่วม
14. ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่เป็ นสาระสําคัญมีดงั นี ้
สัดส่วนการถือหุน้ ของ
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ร้อยละ)
บริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด

2564

2563

8.23
-

8.23
1.67

รวม
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(หน่วย : พันบาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร
ให้ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2564

-

2563

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมสะสม
2564

2563

258

52
(103)
-

2,047
-

1,839
80

258

(51)

2,047

1,919
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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี ้

บริษัท เอ็น. ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
สําหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2564
60,080
3,018
271

กําไรส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(หน่วย : พันบาท)
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด

(7)
-

3,289

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน

(7)

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

19,100
14,633
(7,312)
(1,722)

-

สินทรัพย์สทุ ธิ

24,699

-

2,032

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

2,409
(6,074)
(610)

-

กระแสเงินสดลดลงสุทธิ

(4,275)

-

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน

(หน่วย : พันบาท)
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด

บริษัท เอ็น. ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด

สําหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

สําหรับปี สนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

41,179
585

71
(104)

-

52

(103)

-

637

(207)

(3)

(3)

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

19,661
9,956
(6,092)
(1,355)

-

สินทรัพย์สทุ ธิ

22,170

-

4,828

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,839

-

80

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

3,846
(299)

-

-

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

3,547

-

-
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15. ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรก
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซือ้ เพิ่ม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช้
โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ทางและระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

99,094,441

390,852,016

475,942,143

56,726,909

13,655,807

31,408,695

13,623,260

1,081,303,271

1,019,776
-

128,000
1,510,239
(8,997,197)

(44,500,000)
3,370,881
(664,325)
321,383
-

2,556,441
(91,407)
(341,756)
39,102
-

(77,100)
1,425,840
(414,150)
(139,511)
39,651
-

(8,487,570)
993,738
(842,160)
146,561
-

2,560,044
(571,626)
-

(52,987,570)
(77,100)
11,034,944
(2,012,042)
(1,052,893)
3,076,712
(8,997,197)

โอนเข้า/(ออก)

100,114,217
5,198,166
-

383,493,058
4,713,238
(13,624,225)
20,367,767
-

434,470,082
965,640
(5,187,558)
(9,117,893)
1,570,493
44,500,000
799,575

58,889,289
5,109,599
(72,145)
(607,986)
186,937
2,512,549

14,490,537
338,401
(33,442)
(153,933)
179,546
-

23,219,264
5,024,000
(2,069,672)
735,547
6,070,500
-

15,611,678
2,507,326
(1,370)
(3,312,124)

1,030,288,125
18,658,204
(20,987,042)
(9,881,182)
28,238,456
50,570,500
-

31 ธันวาคม 2564

105,312,383

394,949,838

468,000,339

66,018,243

14,821,109

32,979,639

14,805,510

1,096,887,061

โอนเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
31 ธันวาคม 2563
ซือ้ เพิ่ม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้

128

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรก
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช้
โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ทางและระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

136,693,302

263,306,601

38,753,353

9,584,139

15,572,181

-

463,909,576

โอนเป็ นสินทรัพย์สิทธิการใช้

-

13,367,325
125,240
(899,720)
149,286,147
13,057,709
(12,000)
730,132
-

(5,786,056)
16,994,446
(662,126)
355,891
274,208,756
18,570,758
(1,070,762)
(9,117,842)
1,750,092
8,998,365

3,683,295
(77,116)
(324,908)
41,904
42,076,528
1,278,595
(47,403)
(587,305)
(41,013)
-

(38,040)
292,168
(339,500)
(124,236)
46,865
9,421,396
3,330,113
(26,456)
(114,213)
1,350,243
-

(1,688,424)
3,302,698
(674,837)
74,594
16,586,212
2,328,951
(2,003,408)
(120,465)
2,276,437

-

(7,474,480)
(38,040)
37,639,932
(1,753,579)
(449,144)
644,494
(899,720)
491,579,039
38,566,126
(3,160,029)
(9,819,360)
3,668,989
11,274,802

31 ธันวาคม 2564

-

163,061,988

293,339,367

42,679,402

13,961,083

19,067,727

-

532,109,567

โอนเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่ตดั จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช้
โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ทางและระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

100,114,217

234,206,911

160,261,326

16,812,761

5,069,141

6,633,052

15,611,678

538,709,086

31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2563
ต้นทุนขาย

105,312,383

231,887,850

174,660,972

23,338,841

860,026

13,911,912

14,805,510

564,777,494
33,476,949
4,162,983

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

37,639,932

รวม
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2564
ต้นทุนขาย

35,054,943
3,511,183

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

38,566,126

รวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรก
ซือ้ เพิ่ม
จําหน่าย

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ทางและระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

291,422,605

425,928,434

46,982,774

10,527,712

21,103,564

13,623,261

842,894,178

128,000
-

(44,500,000)
3,076,011
(664,325)
-

2,270,198
-

1,243,699
(367,164)
-

(8,487,570)
993,738
-

2,560,044
(571,626)

(52,987,570)
10,271,690
(1,031,489)
(571,626)

โอนเข้า/(ออก)

33,305,828
-

291,550,605
4,400,738
-

383,840,120
435,740
(5,187,558)
(9,116,699)
44,500,000
799,575

49,252,972
4,204,405
(64,531)
(41,379)
2,512,549

11,404,247
288,023
(33,442)
(3,885)
-

13,609,732
474,000
6,070,500
-

15,611,679
2,507,325
(1,370)
(3,312,124)

798,575,183
12,310,231
(5,285,531)
(9,163,333)
50,570,500
-

31 ธันวาคม 2564

33,305,828

295,951,343

415,271,178

55,864,016

11,654,943

20,154,232

14,805,510

847,007,050

ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซือ้ เพิ่ม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้

33,305,828

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช้
โรงงาน

-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรก
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช้
โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ทางและระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

127,021,731

224,590,384

29,635,654

6,997,518

9,039,657

-

397,284,944

-

11,178,609

(5,786,056)
16,051,430

3,376,954

674,526

(1,688,424)
821,309

-

(7,474,480)
32,102,828

-

138,200,340
11,208,027
-

(662,126)
234,193,632
16,620,099
(1,070,762)

33,012,608
812,993
(46,516)

(299,439)
7,372,605
3,630,619
(26,456)

8,172,542
950,885
-

-

(961,565)
420,951,727
33,222,623
(1,143,734)

โอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

(9,116,699)
8,998,365

(41,379)
-

(3,885)
-

2,276,437

-

(9,161,963)
11,274,802

31 ธันวาคม 2564

-

149,408,367

249,624,635

33,737,706

10,972,883

11,399,864

-

455,143,455

31 ธันวาคม 2563

33,305,828

153,350,265

149,646,488

16,240,364

4,031,642

5,437,190

15,611,679

377,623,456

31 ธันวาคม 2564

33,305,828

146,542,976

165,646,543

22,126,310

682,060

8,754,368

14,805,510

391,863,595

ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่ตดั
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่ตดั
จําหน่าย

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช้
โรงงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2563
ต้นทุนขาย

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง
ทางและระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

30,038,877
2,063,951

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

32,102,828

รวม
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2564
ต้นทุนขาย

30,789,000
2,433,623

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

33,222,623

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ซ่งึ หักค่าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ราคาทุนจํานวน 134.21 ล้านบาท และ 129.82 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถกู จดจํานองเพื่อใช้เป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18 และ 19
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16. สัญญาเช่า
16.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เครื่องจักรและ
เครื่องมือ
เครื่องใช้โรงงาน

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรก

ยานพาหนะ

รวม

-

-

-

44,500,000
-

8,487,570
2,770,094

52,987,570
2,770,094

44,500,000
(44,500,000)

11,257,664
(6,070,500)

55,757,664
(50,570,500)

-

5,187,164

5,187,164

-

-

-

5,786,056
1,779,200

1,688,424
715,030

7,474,480
2,494,230

7,565,256
1,433,109
(8,998,365)

2,403,454
704,358
(2,276,437)

9,968,710
2,137,467
(11,274,802)

-

831,375

831,375

31 ธันวาคม 2563

36,934,744

8,854,210

45,788,954

31 ธันวาคม 2564

-

4,355,789

4,355,789

ซือ้ เพิ่ม
31 ธันวาคม 2563
โอนเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินใหม่มาใช้เป็ นครัง้ แรก
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
โอนเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2563
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1,779,200
715,030
2,494,230

รวม
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 2564
ต้นทุนขาย

1,433,109
704,358

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,137,467

รวม

134

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

16.2 หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564

2563

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
จะครบกําหนดภายใน 1 ปี
จะครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

799,053
1,279,764

14,336,973
2,078,817

รวม
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า

2,078,817
(239,858)

16,415,790
(674,742)

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

1,838,959
(685,779)

15,741,048
(13,902,089)

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า – สุทธิ

1,153,180

1,838,959

ในระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทรับรูต้ น้ ทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจํานวน
0.43 ล้านบาทและ 0.84 ล้านบาท ตามลําดับ
การชําระค่าเช่าที่ไม่ได้รบั รูเ้ ป็ นหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทเลือกไม่รบั รูห้ นีส้ ินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสัน้ (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12
เดือน) และ/หรือ สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมลู ค่าตํ่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัด
มูลค่าหนีส้ ินตามสัญญาเช่า สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564

2563
72,000

สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมลู ค่าตํ่า
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซือ้ เพิ่ม

เครื่องหมาย
การค้า

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

8,137,953
698,500
-

139,512,233
2,439,778

443,092
7,749

148,093,278
698,500
2,447,527

7,972,953
633,350
-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

8,836,453
528,656
(556,977)
-

141,952,011
11,044,869

450,841
35,079

151,239,305
528,656
(556,977)
11,079,948

8,606,303
528,656
(556,977)
-

31 ธันวาคม 2564

8,808,132

152,996,880

485,920

162,290,932

8,577,982

7,222,902
685,353
7,908,255
258,960

7,750,679
4,071,607
695,749
12,518,035
4,145,001

92,311
56,449
1,520
150,280
57,466

15,065,892
4,813,409
697,269
20,576,570
4,461,427

7,085,297
655,710
7,741,007
252,444

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(556,962)
-

2,741,532

14,967

(556,962)
2,756,499

(556,962)
-

31 ธันวาคม 2564

7,610,253

19,404,568

222,713

27,237,534

7,436,489

31 ธันวาคม 2563

-

19,681,457
19,681,457

-

19,681,457
19,681,457

-

31 ธันวาคม 2564

-

19,681,457

-

19,681,457

-

31 ธันวาคม 2563

928,198

109,752,519

300,561

110,981,278

865,296

31 ธันวาคม 2564

1,197,879

113,910,855

263,207

115,371,941

1,141,493

4,813,409

655,710

4,461,427

252,444

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ซือ้ เพิ่ม
ตัดจําหน่าย

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่ว นที่ ตัด
จําหน่าย

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
1 มกราคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของเครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยที่ได้
มาจากการรวมธุรกิจ พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มีรายการปรับปรุงค่า
เผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพิ่มเติม การประเมินมูลค่านี ้ พิจารณาจากข้อมูลระดับ 3 เนื่องจากมีการใช้
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้ในการประเมินมูลค่า
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการมูลค่าเครื่องหมายการค้า
งบการเงินรวม

อัตราการเติบโตทางธุรกิจ (ร้อยละ)
อัตราคิดลด (ร้อยละ)

2564

2563

5
7.58 - 12.26

5 - 14
10.61 - 10.90

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2564
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์
รวม

2563

2564

2563

33
9,424,758
95,000,000
26,101,683

335
20,202,797
100,000,000
7,802,416

33

335

95,000,000
26,101,683

100,000,000
7,802,416

130,526,474

128,005,548

121,101,716

107,802,751

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศมีวงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสัน้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหนีส้ ินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ มีอัตราดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด
วงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ดังกล่าวคํา้ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 และ
คํา้ ประกันโดยบริษัท (2563: วงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ที่ได้มีการคํา้ ประกันส่วนตัวโดยกรรมการของบริษทั ย่อยบางท่าน ได้มีการไถ่
ถอนแล้วเรียบร้อยในระหว่างปี 2564)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคารมีอตั ราดอกเบีย้ ตามอัตรา
ตลาด และเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ดังกล่าวคํา้ ประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยและคํา้ ประกันโดยบริษัท
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19. เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นเงินกูย้ ืมซึ่งบริษัทได้รบั จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

อัตราดอกเบีย้
ต่อปี
วงเงินกู้ 100
ล้านบาท

ร้อยละ
MLR - 3.00
ต่อปี

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น

2564

ผ่อนชําระคืนเป็ นรายเดือน เดือนละ 1.65 ล้านบาท เริ่มชําระ
ในเดือนสิงหาคม 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เงิน
กู้ยื ม ส่ ว นที่ เ หลื อ จ่ า ยคื น ตามที่ ไ ด้รับ การผ่ อ นผั น จาก
ธนาคาร

เงินกูย้ ืมระยะยาว – สุทธิ

2563

-

4,300,000

-

(4,300,000)

-

-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 บริษัทได้รบั หนังสือจากธนาคารในการผ่อนผันการจ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาว โดยบริษัทได้รบั
การผ่อนผันการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นเวลา 5 งวด โดยเริ่มตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2563 และจะเริ่มจ่ายชําระคืน
เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราเดิมตลอดระยะเวลาการ
ผ่อนผันการจ่ายชําระคืนเงินต้น
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,300,000
(4,300,000)
-

14,200,000
(9,900,000)
4,300,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 วงเงินกูย้ ืมระยะยาวคํา้ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารง อัตราส่วน
หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนีใ้ ห้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2564 บริษัทจ่ายชําระคืนเงินกูแ้ ล้วทัง้ จํานวน
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
2564
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รับรู ใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รบั รูใ้ นระหว่างปี

2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

11,006,510

9,459,150

9,284,196

8,103,707

1,167,507

1,100,906

990,697

935,713

-

189,792

379,853

-

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงานในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณแก่พนักงานตามสิทธิและ
อายุงาน
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของผลประโยชน์สาํ หรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้

งบการเงินรวม
2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
- ต้นทุนบริการปัจจุบนั
- ต้นทุนทางการเงิน
รับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุทธิ

2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

9,459,150

8,358,244

8,103,707

7,167,994

858,776
308,731

825,079
275,827

726,699
263,998

699,159
236,554

379,853
11,006,510
(601,400)
10,405,110

9,459,150
(104,414)
9,354,736

189,792
9,284,196
(601,400)
8,682,796

8,103,707
(104,414)
7,999,293

139

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รบั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึน้ จาก

งบการเงินรวม
2564
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
การปรับปรุงค่าประสบการณ์
รวม

2563

(58,849)
(911,141)
1,349,843
379,853

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

-

1,141,174
(695,479)
(255,903)
189,792

-

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม
2564
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนถัว
เฉลี่ยในอนาคต
เกษียณอายุ
อัตราการเสียชีวิต

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563

ร้อยละ 2.10 ต่อปี

ร้อยละ 3.30 ต่อปี

ร้อยละ 3.00 ต่อปี
60 ปี
อัตรามรณะปี 2560

ร้อยละ 3.00 ต่อปี
60 ปี
อัตรามรณะปี 2560
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ท่กี าํ หนดไว้เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่มขึน้
ลดลง
เพิ่มขึน้
ลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
(1,142,311)
1,343,887
(966,119)
1,141,687
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

1,317,277
เพิ่มขึน้
ร้อยละ 10

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

(621,166)

(1,143,336)

1,119,030

ลดลง
ร้อยละ 10

เพิ่มขึน้
ร้อยละ 10

702,556

(545,804)

(966,983)
ลดลง
ร้อยละ 10

620,245

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดงั นี ้

งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 - 9 ปี

601,400
5,506,437
6,107,837
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท
601,400
4,583,116
5,184,516
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21. ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทเสียภาษีเงินได้ตามรายละเอียด ดังนี ้
อัตราร้อยละ
2564

2563

20
24

20
24

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลในต่างประเทศ
21.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี ้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2564
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2563

2564

2563

460,155
(39,935,673)

163,875
(45,638,900)

(7,739,032)

(8,783,768)

(39,475,518)

(45,475,025)

(7,739,032)

(8,783,768)

สินทรัพย์และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
บันทึกใน
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของลูกหนีก้ ารค้า
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่า
สินค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่อมราคา
จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จากการตีราคาทรัพย์สิน

กําไรหรือ
ขาดทุน

1,376,583

(804,213)

234,303
1,891,831

9,782
271,513

(13,907,101)
(27,225,977)
(7,844,664)

1,141,901
7,503,598
(3,502,227)

(45,475,025)

(4,620,354)
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กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

75,970
75,970

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบ
การเงิน

31 ธันวาคม
2564

-

572,370

-

244,085
2,239,314

3,266,550
(8,357,452)
6,394,085

(9,498,650)
(28,079,831)
(4,952,806)

1,303,183

(39,475,518)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
บันทึกใน
กําไรหรือ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของลูกหนีก้ ารค้า
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่า
สินค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่อมราคา
จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จากการตีราคาทรัพย์สิน

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบ
การเงิน

31 ธันวาคม
2563

185,238

1,191,345

-

-

1,376,583

205,812
1,671,649

28,491
220,182

-

-

234,303
1,891,831

(12,981,216)
(28,413,687)
(7,856,721)

(911,448)
1,454,584
(133,843)

-

(14,437)
(266,874)
145,900

(13,907,101)
(27,225,977)
(7,844,664)

(47,188,925)

1,849,311

-

(135,411)

(45,475,025)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
บันทึกใน
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ลูกหนีก้ ารค้า
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่อมราคา
จากหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
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กําไรหรือ
ขาดทุน

1,376,583
229,550
100,767
1,620,742

(804,213)
(229,550)
10,454
198,139

(5,212,485)
(6,898,925)

(4,563,610)
6,395,558

(8,783,768)

1,006,778

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

37,958

37,958

31 ธันวาคม
2564

572,370
111,221
1,856,839

(9,776,095)
(503,367)
(7,739,032)
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
บันทึกใน
1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ลูกหนีก้ ารค้า
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่อมราคา

กําไรหรือ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2563

185,238
109,353
1,433,599

1,191,345
229,550
(8,586)
187,143

-

1,376,583
229,550
100,767
1,620,742

(11,870,927)

(240,483)

-

(12,111,410)

(10,142,737)

1,358,969

-

(8,783,768)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวมของบริษัทยังไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุน
สะสมยกมาไม่เกิน 10 ปี ของบริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมคาดว่ายังไม่ไ ด้ใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดการหมดสิทธิทางภาษี ดังนี ้
งบการเงินรวมของบริษัท
ริงกิตมาเลเซีย
บาท
หมดสิทธิทางภาษี ปี 2571
หมดสิทธิทางภาษี ปี 2572
หมดสิทธิทางภาษี ปี 2573
หมดสิทธิทางภาษี ปี 2574
รวม

676,000
495,000
890,000
176,000
2,237,000
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5,417,633
3,967,054
7,132,683
1,410,508
17,927,878
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21.2 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ทรี่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2564
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ทรี่ บั รูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

2563

9,687,649

14,016,442

4,690,860

6,410,538

(4,696,324)

(1,849,311)

(1,044,736)

(1,358,969)

4,991,325

12,167,131

3,646,124

5,051,569

75,970

-

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได้ มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
2564
กําไรทางบัญชีก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ผลต่างจากอัตราภาษีของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสียภาษี และค่าใช้จ่ายที่หกั
เพิ่มได้
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนสะสมยกมาที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

2563

37,958

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
2563

46,895,397
9,379,079

57,379,729
11,475,946

28,740,701
5,748,140

44,465,163
8,893,033

2,623,409

4,170,274

354,508

14,000

827,909

536,410

(7,839,072)
-

-

-

(2,216,001)
41,398

(2,456,524)
-

(2,014,568)
-

4,991,325

(1,840,896)
12,167,131

3,646,124

(1,840,896)
5,051,569

10.64

24.43

12.69

14.42

อัตราภาษี ที่แท้จริง (ร้อยละ)
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22. ทุนเรือนหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
-

ลดทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท จาก 387,470,188 บาท เป็ น 315,391,514 บาท โดยยกเลิ ก หุ้น จดทะเบี ย นที่ ยัง มิ ไ ด้
ออกจําหน่าย จํานวน 72,078,674 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ซึ่งเป็ นหุน้ ที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (NDR-W1) บริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้ว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรับรองการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป โดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private
placement) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 315,391,514 บาท เป็ น 346,891,514 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 31,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท บริษัทได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จํานวน 22,132,300 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2.72 บาท (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท) ซึ่งเป็ นราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีข้ องหุน้ บริษัท คิดเป็ นเงิน 60,200,000 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 1.72 บาทต่อหุน้ จํานวน
เงินรวม 38,067,700 บาท ให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อใช้ในการชําระค่าเงินลงทุนใน
บริ ษั ท ดั ง กล่ า วตามหมายเหตุ ข้อ 13 ทํา ให้ทุ น จดทะเบี ย นที่ ช ํา ระแล้ว เพิ่ ม ขึ ้น จาก 315,391,514 บาท เป็ น จํา นวน
337,523,814 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2564
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิจดั สรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private placement) จํานวน 9,367,700 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2.80 บาท (มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) ซึ่งเป็ นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการ
ของบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นีข้ องหุน้ บริษัท คิดเป็ นเงิน 26,229,560 บาท เพื่อใช้ในการ
ชําระค่าเงินลงทุนในบริษทั ดังกล่าวตามหมายเหตุขอ้ 13 ทําให้ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วเพิ่มขึน้ จาก 337,523,814 บาท เป็ น
จํานวน 346,891,514 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 1.80 บาทต่อหุน้ จํานวนเงินรวม 16,861,860 บาท โดยบริษัทได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

23. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นเงินสํารองไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละห้า
ของกํา ไรสุท ธิป ระจํา ปี สุท ธิจ ากขาดทุน สะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่า เงิน สํา รองนี จ้ ะมีไ ม่น อ้ ยกว่า ร้อ ยละสิบ ของทุน จด
ทะเบียน เงินสํารองนีจ้ ะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
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24. จ่ายเงินปั นผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 315,391,514 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงินปั นผล
ทัง้ สิน้ 15.77 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2564
25. รายได้
รายการ
ประเภทของสินค้า

เขตทางภูมิศาสตร์
ตลาดหรือประเภทของลูกค้า
ประเภทของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
จํานวนภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
จังหวะเวลาของการรับรูร้ ายได้
ช่องทางการขาย

คําอธิบาย
สินค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ยางนอก ยางใน สําหรับ
รถจัก รยานยนต์ และรถจัก รยาน แบตเตอรี่ ชิ น้ ส่ ว นยาง รองเท้า และ
นํา้ มันหล่อลื่น
บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นลูกค้ารายย่อย
ราคาที่กาํ หนดแน่นอนตามใบกํากับภาษี
สัญญาระยะสัน้
บริษัทมีเพียงหนึ่งภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิ คือการผลิตและขายสินค้าตามคําสั่ง
ซือ้ ของลูกค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
สินค้าขายให้แก่ผบู้ ริโภคโดยตรง
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
วัตถุดิบและวัสดุสนิ ้ เปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและ
งานระหว่างทํา
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ง
ค่าโฆษณา
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
อื่นๆ

2563

2564

2563

203,761,528

342,720,413

398,318,528

327,047,464

289,784,450
153,066,050
33,705,872
45,165,020
19,645,133
4,910,925
11,162,856
5,622,422
33,834,354

69,771,383
145,066,405
33,106,650
44,947,571
16,703,921
18,745,588
7,848,178
5,394,876
32,913,585

(11,115,272)
105,650,682
28,455,785
35,612,535
2,594,227
1,266,187
9,321,009
3,315,785
13,151,303

(2,200,939)
104,437,424
29,124,369
35,252,768
2,169,307
1,673,089
5,997,832
3,115,245
1,147,752
20,923,807

27. เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก "กองทุนสํารองเลีย้ งชีพสินสถาพร" ซึ่ง
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งตามระเบียบของกองทุน พนักงานและบริษัทต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และจะจ่าย
แก่สมาชิกนั้นๆ เมื่อครบเกษี ยณ ตาย หรือลาออกจากการเป็ นสมาชิก
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.20 ล้าน
บาท และจํานวน 0.01 ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.09 ล้านบาท และจํานวน 0.03 ล้านบาท ตามลําดับ
ในระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้รบั คืนเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ จํานวน 0.02 ล้านบาท
สําหรับเงินสมทบกองทุนในส่วนที่บริษัทจ่าย ของพนักงานที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิก ซึง่ มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี
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28. ส่วนงานดําเนินการ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามลักษณะสินค้า สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยางนอก

แบตเตอรี่

ชิน้ ส่วนยาง

รองเท้า

นํา้ มันหล่อลื่นและ
ยางสังเคราะห์

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

131,305

38,438

ยางใน

ในประเทศ

ต่างประเทศ

193,134

528,102

ในประเทศ

อื่นๆ

ตัดบัญชี

รวม

(219,295)

841,399

รายได้จากการขาย
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

68,699

60,080

34,390

4,675

1,871

ต้นทุนขาย

(685,545)

กําไรขั้นต้น

155,854

ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้

4,263
45,165
46,895

ลูกหนีก้ ารค้า – ลูกค้าทั่วไป
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

115,883
564,777
545,585

สินทรัพย์อื่น

1,226,245

รวมสินทรัพย์

317,389

รวมหนีส้ ิน
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยางนอก

แบตเตอรี่

ชิน้ ส่วนยาง

รองเท้า

นํา้ มันหล่อลื่นและ
ยางสังเคราะห์

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

146,638

40,060

ยางใน

ในประเทศ

ต่างประเทศ

157,299

502,381

ในประเทศ

อื่นๆ

ตัดบัญชี

รวม

(217,200)

775,846

รายได้จากการขาย
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

71,546

41,179

24,524

3,434

5,985

ต้นทุนขาย

(591,023)

กําไรขั้นต้น

184,823

ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้

(6,826)
(44,948)
57,380

ลูกหนีก้ ารค้า – ลูกค้าทั่วไป
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

103,351
538,709
443,080

สินทรัพย์อื่น

1,085,140

รวมสินทรัพย์

331,029

รวมหนีส้ ิน
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ข้อ มูล ส่ว นงานดํา เนิน งานที่นาํ เสนอนี ส้ อดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริษัท ที่ผู ม้ ีอาํ นาจตัด สิน ใจสูง สุด ด้า นการ
ดํา เนิน งานได้ร บั และสอบทานอย่า งสมํ่า เสมอเพื่อ ใช้ใ นการตัด สิน ใจในการจัด สรรทรัพ ยากรและประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน
ลูกค้ารายใหญ่
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้จากลูกค้าหลักจากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ เป็ น
จํานวนเงิน 216.89 ล้านบาท (2563 : 214.72 ล้านบาท)
29. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ท่เี ป็ นส่วนของผู้
ถือหุน้ ของบริษัทด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยได้ปรับจํานวนหุน้ ตาม
สัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุน้ สามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จํานวน 22.13 ล้านหุน้ และ ณ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 9.37 ล้านหุน้ แสดงการคํานวณ ดังนี ้
งบการเงินรวม

กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท (บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2564

2563

2564

2563

41,633,506

45,263,690

25,094,577

39,413,594

จํานวนหุน้ สามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว
ณ วันต้นงวด (หุน้ )
ผลกระทบจากการออกหุน้ เพิ่ม (ถัวเฉลี่ย) (หุน้ )

315,391,514 315,391,514 315,391,514 315,391,514
15,124,713
15,124,713
-

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก
(ขัน้ พืน้ ฐาน) (หุน้ )

330,516,227 315,391,514 330,516,227 315,391,514

กําไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.13
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30. การปรับกระทบยอดหนีส้ ินทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงต่อหนีส้ ินที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี ้
เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะ
สัน้ จากธนาคาร
1 มกราคม 2563
รายการทีเ่ กิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการทีไ่ ม่ใช่กระแสเงินสด:
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
รายการทีเ่ กิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการทีไ่ ม่ใช่กระแสเงินสด:
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจาก
หนีส้ ินตาม
ธนาคาร
สัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)

รวม

173,045,595

14,200,000

19,929,372

207,174,967

(900,537,135)
855,079,031

(9,900,000)
-

(6,958,418)
-

(917,395,553)
855,079,031

21,775
396,282
128,005,548

4,300,000

2,770,094
15,741,048

2,770,094
21,775
396,282
148,046,596

(332,556,010)
333,643,153

(4,300,000)
-

(13,902,089)
-

(350,758,099)
333,643,153

1,838,959

312,917
1,120,866
132,365,433

312,917
1,120,866
130,526,474
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เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะ
สัน้ จากธนาคาร
1 มกราคม 2563
รายการทีเ่ กิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการทีไ่ ม่ใช่กระแสเงินสด:
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
31 ธันวาคม 2563
รายการทีเ่ กิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการทีไ่ ม่ใช่กระแสเงินสด:
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง
31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจาก
หนีส้ ินตาม
ธนาคาร
สัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)

รวม

148,032,960

14,200,000

19,929,372

182,162,332

(895,331,015)
855,079,031

(9,900,000)
-

(6,958,418)
-

(912,189,433)
855,079,031

21,775
107,802,751

4,300,000

2,770,094
15,741,048

2,770,094
21,775
127,843,799

(320,657,105)
333,643,153

(4,300,000)
-

(13,902,089)
-

(338,859,194)
333,643,153

1,838,959

312,917
122,940,675

312,917
121,101,716

-

31. การเปิ ดเผยเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ ลูกหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีก้ ารค้า เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ ืมระยะยาว นโยบาย
การบัญชีสาํ หรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านีไ้ ด้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็ น ไปได้ที่ลกู ค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนีใ้ ห้แก่กลุ่มบริษัทได้ภายใน
กํา หนดเวลาปกติของการค้า เพื่อ จัดการความเสี่ยงนี ้ กลุ่ม บริษัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็ น
ระยะ ๆ
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สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินมีวันที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

159,204,884
116,433,934
5,243,972
9,424,791
88,496,854
222,153
-

121,101,683
685,779

1,153,180

รวม
159,204,884
116,433,934
5,243,972
130,526,474
88,496,854
222,153
1,838,959

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

125,766,012
14,233,261
103,999,033
2,502,113
20,203,132
68,858,342
2,815,998
-

107,802,416
13,902,089
4,300,000
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-

รวม
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15,741,048
4,300,000
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น - บริษัทย่อย
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

42,603,127
64,107,695
33
82,108,859
86,299
222,153
-

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

121,101,683
685,779

1,153,180

รวม
42,603,127
64,107,695
121,101,716
82,108,859
86,299
222,153
1,838,959

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น - บริษัทย่อย
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร

31,142,328
14,233,261
61,409,386
335
63,711,016
84,595
2,815,998
-

ภายใน 1 ปี
107,802,416
13,902,089
4,300,000

มากกว่า 1 ปี
1,838,959
-

รวม
31,142,328
14,233,261
61,409,386
107,802,751
63,711,016
84,595
2,815,998
15,741,048
4,300,000

ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซือ้ ขายกันเป็ นปกติทางการค้า กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงจากการให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนีก้ ารค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความสําคัญต่อลูกหนีร้ ายที่
ค้างชําระนานเกินกําหนดแต่ละราย
บริษัทวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุสาํ หรับลูกหนีท้ งั้ หมด โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้มีขอ้
บ่งชีห้ รือเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึน้ ก่อน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ นีเ้ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัททัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต ผูบ้ ริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมี
ความเสี่ยงในอัตราดอกเบีย้ น้อย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
มีอตั ราดอกเบีย้
มีอตั รา
ลอยตัว
ดอกเบีย้ คงที่
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

62,785,646
130,526,474
-

1,838,959

ไม่มีดอกเบีย้
96,419,238
116,433,934
5,243,972
88,496,854
222,153
-

รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

159,204,884 0.2% - 0.85%
116,433,934
5,243,972
130,526,474 ตามอัตราตลาด
88,496,854
222,153
1,838,959 6.89% - 14.39%

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
มีอตั ราดอกเบีย้
มีอตั รา
ลอยตัว
ดอกเบีย้ คงที่
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

36,346,561
128,005,548

15,741,048
4,300,000
-
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ไม่มีดอกเบีย้
89,419,451
14,233,261
103,999,033
2,502,113
68,858,342
2,815,998
-

รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

125,766,012 0.05% - 0.80%
14,233,261
103,999,033
2,502,113
128,005,548 ตามอัตราตลาด
68,858,342
2,815,998
15,741,048 3.84% - 14.39%
4,300,000 MLR - 3.00%
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2564
มีอตั ราดอกเบีย้ มีอตั ราดอกเบีย้
ลอยตัว
คงที่
ไม่มีดอกเบีย้
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

26,721,521
121,101,716
-

รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

15,881,606 42,603,127 0.05% - 0.13%
64,107,695 64,107,695
121,101,716 ตามอัตราตลาด
82,108,859 82,108,859
86,299
86,299
222,153
222,153
1,838,959
1,838,959 6.89% - 14.39%
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563

มีอตั ราดอกเบีย้ มีอตั ราดอกเบีย้
ลอยตัว
คงที่
ไม่มีดอกเบีย้
สินทรัพย์/หนีส้ ินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร

15,824,035
107,802,751
4,300,000

15,741,048
-

15,318,293
14,233,261
61,409,386
63,711,017
84,595
2,815,998
-

รวม

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

31,142,328 0.05% - 0.13%
14,233,261
61,409,386
107,802,751 ตามอัตราตลาด
63,711,017
84,595
2,815,998
15,741,048 3.84% - 14.39%
4,300,000 MLR - 3.00%

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท มีค วามเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่า งประเทศเนื่อ งจากบริษัท มีล ูก หนี ก้ ารค้า และเจ้า หนี ก้ ารค้า เป็ น
สกุลเงินต่างประเทศ บริษัทได้ทาํ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับลูกหนีก้ ารค้า เพื่อลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 ธันวาคม 2564
จํานวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนที่
จํานวนเงินเทียบเท่าเงิน
ตราต่างประเทศ
บันทึกบัญชี
บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ดอลลาร์สหรัฐ
ริงกิตมาเลเซีย

282,790
227

33.2469
8.0143

9,401,891
1,819

72,875

33.2469

2,422,868

777,000

33.5929

26,101,683

74,679

33.5929

2,508,684

ลูกหนีก้ ารค้า
ดอลลาร์สหรัฐ
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทส์
ดอลลาร์สหรัฐ
เจ้าหนีก้ ารค้า
ดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี ้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนีส้ ินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมลู ค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนีส้ ินดังกล่าวจะครบกําหนด
ระยะเวลาอันใกล้

ใน

32. สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ ินในรายการที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์
ปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมเป็ น 3
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี ้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์ห รือหนี ้สินอย่ า ง
เดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดย
อ้อม สําหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินนัน้
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่งึ นํามาใช้กบั สินทรัพย์หรือหนีส้ ินนัน้
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สิน ทรัพ ย์แ ละหนี ส้ ิน ที่ว ัด มูล ค่า ด้ว ยมูล ค่า ยุต ิธ รรม ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้ว ยรายการ
ดังต่อไปนี ้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลระดับที่ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้

-

ข้อมูลระดับที่ 2

ข้อมูลระดับที่ 3

-

-

รวม
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลระดับที่ 1
สินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้

-

ข้อมูลระดับที่ 2

ข้อมูลระดับที่ 3

14,233

-

รวม
14,233

33. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
33.1 บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับเครื่องจักรระหว่างติดตัง้ จํานวน 5.77 ล้านบาท
33.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากสถาบันการเงิน ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
วงเงิน
วงเงินสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
หนังสือคํา้ ประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทส์ (เฉพาะคราว)
สินเชื่อเช่าซือ้
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ใช้ไป

คงเหลือ

30,000,000
217,092,625
100,000,000
120,000,000

33
104,080,745
-

29,999,967
113,011,880
100,000,000
120,000,000

16,000,000
90,000,000
51,943,652

5,963,600
26,101,683
1,838,959

10,036,400
63,898,317
50,104,693
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
วงเงิน
วงเงินสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
หนังสือคํา้ ประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท (เฉพาะคราว)
สินเชื่อเช่าซือ้

ใช้ไป

คงเหลือ

30,000,000
165,000,000
100,000,000
120,000,000

33
95,000,000
-

29,999,967
70,000,000
100,000,000
120,000,000

16,000,000
90,000,000
51,943,652

5,485,000
26,101,683
1,838,959

10,515,000
63,898,317
50,104,693

หนังสือคํา้ ประกันที่ออกโดยธนาคาร ใช้สาํ หรับการคํา้ ประกันการใช้ไฟฟ้า และการสั่งซือ้ วัตถุดิบ
33.3 บริษัทย่อยได้ทาํ สัญญาบริการ โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวภายในปี หนึ่งปี จํานวน 0.69 ล้าน
บาท
34. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัท เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ การคืนทุนให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี ้
35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ดังนี ้
• อนุมตั ิให้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญจํานวน 86,722,878 หุน้ โดยออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ สามัญเดิม โดยได้รบั การจัดสรรในอัตรา 4 หุน้ สามัญเดิมต่อหนึ่งหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่ตอ้ งชําระเงิน โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นชนิดระบุช่อื ผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้ อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันที่ออก โดยมี ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ราคาการใช้สิทธิท่ีกาํ หนดไว้มลู ค่า 3.50 บาท
ต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ ได้
ในเดือนมิถนุ ายนและธันวาคมของแต่ละปี วันใช้สิทธิครัง้ แรก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยมีวนั ใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ภายใน 2 ปี นบั จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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โดยบริษัทจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน จํานวน 86,722,878 หุน้ เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 25 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
• อนุมตั ิเพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สําหรับ
หุน้ สามัญจํานวน 346,891,514 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท เป็ นจํานวนเงินปั นผลทัง้ สิน้ 10.41 ล้านบาท
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทําขึน้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม และถื อปฏิบัติอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้ สังเกต/เรื่องอื่น
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กาํ กับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ จัดให้มีและดํารงไว้
ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระทําหน้าที่กาํ กับดูแล
งบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้
ว่
า
งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิว์ รรณ
ประธานกรรมการ

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
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นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิว์ รรณ
อายุ 70 ปี
ตําแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชี่ยวชาญ
- มีความรูค้ วามสามารถ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ผูจ้ ด
ั การ
หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2539-ปั จจุบน
ั ผูจ้ ดั การ หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง (ไม่ม)ี
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็ นน้องเขยของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นน้าเขยของนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 คิดเป็ นร้อยละ 100
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ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
อายุ 43 ปี
ตําแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- หุน
้ ส่วน : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2559 - ปั จจุบน
ั : อาจารย์ประจําสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปี 2559 - ปั จจุบน
ั : หุน้ ส่วน บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด
- ปี 2555 - 2559 : รองคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
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นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
อายุ 48 ปี
ตําแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท วินเนอร์ ปิ โตรเลียม จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท วินเนอร์ปิโตรเลียม จํากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
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นายโกวิท คริสธานินท์
อายุ 47 ปี
ตําแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
บริษัท วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
- กรรมการ
บริษัท นาว เอนด์ออฟเวสท์ จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2544 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ บริษัท วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
- ปี 2564 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ บริษัท นาว แอนด์ ออฟเวสท์ จํากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็ นร้อยละ 100

168

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

Mr. Marco Low Peng Kiat
อายุ 49 ปี
ตําแหน่ง: กรรมการบริษัท
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 4 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท และอสังหาริมทรัพย์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กรรมการผูจ้ ดั การ Low Keng Huat (Singapore) Limited, Singapore
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปั จจุบน
ั : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
0/1 คิดเป็ นร้อยละ 0
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4/5 คิดเป็ นร้อยละ 80
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นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
อายุ 70 ปี
ตําแหน่ง: กรรมการบริษทั
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- มัธยมศึกษาตอนต้น
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ
บริษัท สยาม พลาสวูด จํากัด
- กรรมการ
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จํากัด
- กรรมการ
บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ
บริษัท เกษตรสัมฤทธิ์ จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จํากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเองร้อยละ 23.81
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็ นมารดาของนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นพี่ภรรยาของนายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
- เป็ นมารดาสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
3/5 คิดเป็ นร้อยละ 60
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท

170

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
อายุ 48 ปี
ตําแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการผูจ้ ดั การ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท และด้านบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ
บริษัท เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จํากัด
- กรรมการ
บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จํากัด
- กรรมการ
บริษทั ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ
Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
- กรรมการ
FKR Marketing Sdn. Bhd.
- กรรมการ
GCB Trading Sdn. Bhd.
- กรรมการ
บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด
การดํารงตําแหน่งอื่นๆ
- ประธาน
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวาระปี 2563-2565
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคม
- ที่ปรึกษา
โครงการพัฒนายางล้อสําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
(ศูนย์วิจยั เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ที่ปรึกษา
โครงการ SET Social Impact Gym 2021
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- วิทยากร
หลักสูตรการยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ด้วยระบบ loT & Automation
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- กรรมการ
การประกวด Smart Rubber Products Champion
(การยางแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจยั และพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
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ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปั จจุบน
ั : กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- ปั จจุบน
ั กรรมการบริษัท
บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จํากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง
ร้อยละ 23.26
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 4.89
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็ นบุตรของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นหลานเขยของนายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
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นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
อายุ 47 ปี
ตําแหน่ง: กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ทีเ่ ข้าดํารงตําแหน่ง
- 7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริษัท
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จํากัด
- กรรมการบริษัท
บริษัท ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส จํากัด
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2552 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ/ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายในประเทศ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง
ร้อยละ 4.89
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 23.26
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็ นภรรยา ของนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
- เป็ นบุตรสะใภ้ ของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 คิดเป็ นร้อยละ 100
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นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
อายุ 43 ปี
ตําแหน่ง กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขา Marketing & Business Management, University of Bedfordshire
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน
- ด้านการวางแผนและบริหารจัดการ
- ด้านการจัดเก็บเอกสารข้อมูล
การอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 83/2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร กลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตร การคํานวณและการจัดทํารายงานคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร
- หลักสูตร แนวทางการคํานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์
- หลักสูตร THSI Exclusive Coaching 2021
- หลักสูตร Road to Join CAC 4/2021
- หลักสูตร Putting Circular Economy Principle into Practice
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2560 – ปั จจุบน
ั : เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2559: ผูจ้ ด
ั การทั่วไป ฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- น้องสาว นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาํ หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดงั นี ้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริษัทฯ
ได้รบั รายงานนัน้
3. ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติดา้ นการกํากับดูแลในการดําเนินกิจการของ
คณะกรรมการ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
4. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และดูแ ลการเปิ ด เผยข้อ มูล และรายงานสารสนเทศต่ อ หน่ วยงานกํากับ ดูแล และ
สาธารณชนให้ถกู ต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
7. ติดต่อประสานงานกับ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และสื่อมวลชนในการให้ขอ้ มูลและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ
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นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน
อายุ 44 ปี
ตําแหน่ง กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายบัญชีและการเงิน /
ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านบริหารงานด้านบัญชีและวางระบบบัญชี
การอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร สรุปสาระสําคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs
- หลักสูตร CFO CPD หัวข้อ Fraud & Cyber Security Risk
- หลักสูตร แนวโน้มทิศทางการทํา M&A
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2563 – ปั จจุบน
ั : ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- ปี 2557 – 2561: สมุหบ
์ ญ
ั ชี
บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี
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นายดํารงเกียรติ พาสร้อย
อายุ 48 ปี
ตําแหน่ง กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายวิศวกรรมเครื่องจักร
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ สูง สาขาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ความเชี่ยวชาญ
- ระบบควบคุมไฟฟ้า Programmable Logic Control และ Humam Machine Interface
- การอนุรกั ษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและความร้อน
การอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร กลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตร การคํานวณและการจัดทํารายงานคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร
- หลักสูตร แนวทางการคํานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2563 – ปั จจุบน
ั : ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายวิศวกรรมเครื่องจักร บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- ปี 2541 – 2562 : ผูจ้ ด
ั การหน่วยงานไฟฟ้ากําลัง
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี
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นายบุญหลาย จําปารัตน์
อายุ 44 ปี
ตําแหน่ง กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายผลิต
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ สูง สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์
การอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร กลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนของธุรกิจ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2558 – ปั จจุบน
ั : ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายผลิต
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี
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นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก
อายุ 41 ปี
ตําแหน่ง กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ สูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารแรงงานความสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร กลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตร การคํานวณและการจัดทํารายงานคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร
- หลักสูตร Work and Well-being during COVID-19
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2563 – ปั จจุบน
ั : ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2562: รองผูจ้ ด
ั การทั่วไป ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี
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นายวินัย กาใจทราย
อายุ 40 ปี
ตําแหน่ง กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านชิน้ ส่วนเพื่อนําเข้าโรงประกอบรถจักรยานยนต์
การอบรมหลักสูตร
- หลักสูตร กลยุทธ์ดา้ นความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตร การคํานวณและการจัดทํารายงานคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
ประสบการณ์ทาํ งานช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
- ปี 2562 – ปั จจุบน
ั : ผูจ้ ดั การทั่วไป ฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2562: หัวหน้าฝ่ ายขายและการตลาด
บริษัท ไดโด สิทธิผล จํากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ชื่อกรรมการ
นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
นายพรพจน์ สวัสดิว์ รรณ

รายชื่อบริษัทย่อย
Fung Keong Rubber Manufactory
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
(Malaya) Sdn. Bhd
D
D / MD
D
D / MD

หมายเหตุ: D = กรรมการบริษัท
MD = กรรมการผูจ้ ดั การ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีหน้าที่แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้าย ผูท้ าํ หน้าเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยได้
แต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด โดย นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็ นผู้ทาํ หน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัตขิ องผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีความ
เป็ นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังแต่งตัง้ ให้เป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษทั ทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน : 22 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายทําหน้าทีต่ รวจสอบภายใน : นางสาวบุญณี กุศลโสภิต
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
2548-2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Endorsed Internal Auditing Program
2544-2546 มหาวิทยาลัยบูรพา
Master’s degree in MBA (Executive)
2539-2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graduated Diploma (Auditing)
2536-2539 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Bachelor’s degree in B.A. (Mass Communication)
2534-2538 มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Bachelor’s degree in B.B.A. (Accounting)
คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวเนื่อง
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เมื่อปี 2541
- ผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346 เมื่อปี 2558
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผูต้ รวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอ้างอิงของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC
SME Certification เมื่อปี 2561
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การอบรมประจําปี 2564
- Intensive workshop on Business and IT Application Controls (GRCA Transformational Service)
- ICDL Personal Data Protection (Digital Business Consult Co., Ltd.)
- Road To Join THAI CAC (IOD)
- Adaptive System Design (สภาวิชาชีพบัญชี)
- การตรวจสอบทุจริตในโลกยุคดิจิทลั (สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
ประสบการณ์การทํางาน
มิ.ย. 2547 - ปั จจุบนั
ก.พ. 2546 – ปั จจุบนั
มิ.ย. 2545 - พ.ค. 2547
เม.ย.2538 - ก.พ.2546

ตําแหน่ง Partner, Chief audit executive บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด
ตําแหน่ง Audit and Consultant บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จํากัด
ตําแหน่ง Auditor and Consultant บริษัท เอ แอคเค้าติง้ แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จํากัด
ตําแหน่ง Audit Supervisor บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

อาจารย์พิเศษ/วิทยากร เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
2561 - ปั จจุบนั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Internal Control for IPO)
2561 - ปั จจุบนั
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา
2548 - 2560
โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจ
2556
บริษัท โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2555
มหาวิทยาลัยสยาม
2551
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ดว้ ยวิธีการประเมินความเสีย่ งที่เหมาะสม และนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงการนําเสนอผลการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
- ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามแผน รวมทัง้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบพิเศษตามที่ได้รบั การ้องขอจากผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- ติดตามผลการแก้ไขจากข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ให้แก่ฝ่ายงานนัน้ ๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- ทําการตรวจสอบตามารฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- พัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในเพื่อสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สัดส่วนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564) :
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
- ไม่มี
185

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สินทีใ่ ช้ใน
การประกอบธุรกิจและการประเมินทรัพย์สิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินทรัพย์สิน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 สิ น ทรัพ ย์ถ าวร ที่ บ ริษั ท ใช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ มี มูล ค่ า สุท ธิ ห ลัง หัก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมเท่ า กั บ
564,777,494 บาท
รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร มีดังต่อไปนี้
ประเภทของสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ หลังหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสม
(บาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงโฉนดเลขที่ 7913-4
และ 7498 เนือ้ ที่ 35,337 ตารางวา (3 โฉนด)
ที่ตงั้ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้
อาคารโรงงาน

เป็ นเจ้าของ

33,305,828 คํา้ ประกันสินเชื่อธนาคาร

2. ที่ดิน

ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM

72,006,555 ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

146,542,976 คํา้ ประกันสินเชื่อธนาคาร

ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM
ของบริษัทย่อย คือ
NDI

3. อาคารและส่วนปรับปรุง

เป็ นเจ้าของ

เป็ นเจ้าของ
ของบริษัทย่อย คือ
NDI

5. เครื่องตกแต่งและเครือ่ งใช้

เป็ นเจ้าของ

เป็ นผูเ้ ช่า (เช่าการเงิน)
7. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตัง้

1,427,067 ไม่มีภาระผูกพัน
8,799,895 ไม่มีภาระผูกพัน
682,060 ไม่มีภาระผูกพัน
177,966 ไม่มีภาระผูกพัน
6,915,409 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM
ของบริษัทย่อย คือ
NDI

6. ยานพาหนะ

683,948 ไม่มีภาระผูกพัน
187,772,853 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริษัทย่อย คือ
FKRMM
ของบริษัทย่อย คือ
NDI

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์

84,660,927 คํา้ ประกันสินเชื่อธนาคาร

เป็ นเจ้าของ

722,859 ไม่มีภาระผูกพัน
4,434,686 ไม่มีภาระผูกพัน
1,838,959 สัญญาเช่าการเงิน
14,805,507 ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

564,777,495

187

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 / 56-1 One Report 2021

รายละเอียดทรัพย์ไม่มีตัวตน มีดังต่อไปนี้
รูปแบบเครื่องหมาย/
ชื่อเจ้าของ
ลิขสิทธิ์
1. เครื่องหมายการค้า บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์
ND Rubber
จํากัด (มหาชน)

2. เครื่องหมายการค้า
SK
3. เครื่องหมายการค้า
ยางช้าง

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์
จํากัด (มหาชน)

ประเภทสินค้า/บริการ
- ยางรถยนต์
- ยางรถจักรยานยนต์
- ยางรถจักรยานสองล้อ
- ยางในรถยนต์
- ยางในรถจักรยานยนต์
- ยางในรถจักรยานสองล้อ
- ยางในรถจักรยานยนต์
- ยางนอกรถจักรยานยนต์
- ยางในรถจักรยานยนต์
- ยางนอกรถจักรยานยนต์
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เลขทะเบียน/ประเทศที่
จดทะเบียน
ค1542/ประเทศไทย

ระยะเวลา
คุ้มครอง
10 ปี

180129073/ประเทศไทย

10 ปี

201108923/ประเทศไทย

10 ปี
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูล นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฎบนเว๊ปไซด์ของ
บริษัทฯ (www.ndrubber.co.th) ภายใต้หวั ข้อ “การกํากับดูแลกิจการ”
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/good-corporate-governance/
จรรยาบรรณธุรกิจ https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/business-code-of-conduct/
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่
ดร.ศิรดาจารุตกานนท์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และนายโกวิท คริสธานินทร์ ซึ่งกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่านเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารจัดการองค์กร รวมทัง้
ธุรกิจอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสาํ หรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั การประชุมรวม 4 ครัง้ โดยเป็ นการประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครัง้ นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 4/2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูต้ รวจสอบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ไม่ถูกจํากัดขอบเขต โดยในการประชุมจะมีการ
พิจารณาประเด็นที่มีความสําคัญต่อการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ดงั นี ้
สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี
2564 ร่วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายบริหาร พร้อมหารือร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้ม่นั ใจว่างบการเงินได้
จัดทําขึน้ อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและกรอบแนวคิดสําหรับการ
จัดทํารายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทร่วม และ
บริษัทย่อย ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าได้ดาํ เนินตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด
โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและเหมาะสม การดําเนินงานของฝ่ ายบริหารสอดคล้องกับนโยบาย และอํานาจอนุมตั ิท่ีกาํ หนดไว้
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้จัดทําขึน้ บน
พืน้ ฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตที่ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ที่สาํ คัญของบริษัท และพิจารณารายงาน
ผลการตรวจสอบ โดยให้ผตู้ รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
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การสอบทานการบริ ห ารความเสี่ ย ง : ทบทวนกับ ฝ่ ายบริห ารในเรื่ อ งการบริห ารความเสี่ ย ง และติ ด ตามการ
ดําเนินการ รวมทัง้ เสนอให้มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการป้องกันและจัดการความเสี่ยงสําคัญของธุรกิจทัง้ ปั จจุบนั และที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
พร้อมทัง้ กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้้
การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรั พย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ การปฎิบตั ิ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเป็ นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลู้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสีย
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท :
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู ท้ างด้านธุรกิจและ
ประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ให้แต่งตัง้ บริษัท บีดีโอ ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดังนี ้
1) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 6624 หรือ 2) นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 8593 หรือ
3) นางสาวสุภชัญญา ทองปาน เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี 10505 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2565
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
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เอกสารแนบ 7
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูล กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดปรากฎบนเว๊ปไซด์ของ
บริษัทฯ (www.ndrubber.co.th) ภายใต้หวั ข้อ “การกํากับดูแลกิจการ”
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/charter/
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เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมี ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ทํา
หน้าที่เป็ นประธาน และมี นายธี รศักดิ์ สว่างเนตร และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการ มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาํ หนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ตลอดจน
คัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทําหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างครบถ้วน โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ท่สี มดุลและยั่งยืนของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกราย โดยขอสรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2564 มีดงั นี ้
1.
พิจารณา สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ เพื่อให้มีกรรมการเพียงพอ และสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ
2.
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อย เป็ นผูเ้ สนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
บริษัทก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 เป็ นเวลา 2 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565
3.
พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
โดยรวมของบริษัทฯ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
4.
พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการชุดย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้ ตามความเหมาะสม
กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ขา้ งต้นตามบทบาท และความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สําหรับปี 2564 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นบุคคล
ที่มีความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจําปี นนั้ เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
(ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
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